De ce am ales ca acest ghid să se numească "Manual de... Delta Dunării"?
În dicționarul explicativ al limbii române, în dreptul cuvântului „manual” am găsit
explicația următoare: „Carte care cuprinde noțiunile de bază ale unei științe, ale
unei arte sau ale unei îndeletniciri practice; spec. carte de școală.” În cazul
nostru, am fi putut să alegem un nume mai lung de genul „Noțiuni introductive
ale unor domenii de activitate ce se desfășoară pe teritoriul Deltei Dunării”, însă
am preferat ca numele prezentului ghid să fie scurt și ușor de reținut.
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SUMMARY
Ch. 1 Wetlands and their importance
Internationally important wetlands are natural protected areas whose goal is to provide
protection and conservation for natural sites with biological diversity specific to wetlands. The
management of these areas is carried out with the view of their conservation and sustainable usage of
biological resources they generate, according to international and national law's provisions.
Wetlands are important for: water regime's adjustment, as floodable spaces, in order to take sudden
water flow's increase; microclimate stability; numerous species of plants and animals that find refuge
only in these optimum conditions of survival and development; the maintenance of ecologic balance;
soil humidity adjustment and erosion diminution; the conservation of aquatic ecosystems'
biodiversity, the living place for many plant and animal species; water quality control by means of
chemical purifying as well as by decreasing the amount of organic and nutrient substances; flooding
mitigation and the decrease of flooding effects; the supply with fresh water for the local communities;
an important role in education, research, recreation etc.
Ch. 2 Who are environmental wardens and what do they do?
One of the most important ambassadors for nature conservation, Dr. Kenton Miller, stated
about the importance of rangers: „The future of our ecosystems and patrimony's services
depends on national parks’ rangers. Taking into account the speed with which challenges
related to protected areas are both changing and growing, there has never been needed
before a human capacity well-trained for managing this fact. The protected areas’ rangers
are the spine of a park's management. They do their activity in the field and work in the front
line, along with researchers, visitors and members of local communities” (Miller, 1999). In
Romania, for The Danube Delta Biosphere Reserve (D.D.B.R.), the used term is that of environmental
warden, term that describes the category of staff who directly provides guard and ecologic surveillance
of a protected area. The Service for Ecological Inspection and Guard, as integrated corpus of
D.D.B.R.’s Administration, includes environmental wardens and inspectors. As far as territorial
organization of this service is regarded, for a better surveillance, D.D.B.R.’s surface is divided into 12
districts and these, in their turn, in 110 cantons where environmental wardens and inspectors act.
The environmental wardens’ activity is carried out within the districts, territorial units of
surveillance coordinated by environmental inspectors.
Ch. 3 Characteristics of variability and climate changes in Romania
Meteorological reference-point elements in evaluating climate potential are: air temperature,
atmospheric precipitations and wind. The general climate characteristics of The Danube Delta are
those temperate-continental, with differences between western and eastern areas (induced by the
bordering continental influence, respectively the maritime one) or between the northern and southern
ones (with opening to The Russian Plain, respectively The Northern and Central Dobrogea's
Plateau). Generally, the climate of The Danube Delta Biosphere Reserve is determined by the
continental, pontic, maritime influences and air in advection (Bogdan, 2008). The geomorphological
particularities (low altitude, the relative uniformity, the absence of major orographic obstacles on the
way of the main air masses advection and the wide opening towards all wind directions) determine
common climate features which impose periodic and non-periodic variations to all meteorological
elements. There are also climate influences determined by morpho-hydrographic particularities and
those of the zonal vegetal coverage. Locally, the complex topoclimates of the fluvial delta, fluviomaritime delta and Razim – Sinoe Lake Complex's are developed and a multitude of anthropogenic
and natural elementary topoclimates. Climatically, the area of the Danube Delta Biosphere Reserve
represents the resultant of the positive extremes' main manifestations: the highest values of solar
radiations and, implicitly, of the Sun shining duration; the highest air temperature values on
Romania's territory; the biggest persistence of clear weather, especially during summer at noon time;

Vİİİ

the lowest multiannual average amount of precipitations; the largest amount of precipitations fallen
within short time intervals (24 and 48 hours);long intervals with dryness phenomena and
climatologic drought (on the first three places in the country as frequency, duration and intensity);
high wind frequencies and speed – the highest energetic values in the country; the high intensity of
evaporation and evapotranspiration; the increased frequency and intensity of dangerous
meteorological phenomena (rain and snow downfall, fog, blizzard etc.).
Ch. 4 Aquatic habitats in Danube Delta – reference points in evaluation and monitoring
According to The European Directive regarding the water quality (WFD 2000/60/EC), aquatic
plants represent one of the biologic elements which have to be evaluated in the process of assessment
surface water quality. They are an important category of primary producers, being both directly and
indirectly involved in carrying out the functions of aquatic ecosystems and ecotone areas. Aquatic
plants' reactions to abiotic factors’ variations are prompt and reflect the quality of the water where
they live (Sârbu, 2002). The eutrophication, the geo-morphological modifications or the climate
changes are all challenges to which aquatic plants will react differently. Their reactions reflect into
modifications of vegetal communities’ composition and determine changes in time that affect the
quality and respectively the integrity of the habitat type (Vădineanu et al., 1998). In this context, the
present paper work aims to nominate the types of aquatic habitats designated for The Danube Delta, to
describe two of them, which we consider representative, to warn on the aquatic competitors identified
in The Danube Delta and to present a few methodological reference points to be used in evaluating
and monitoring the aquatic vegetation’s state. To conclude, we wish to point out the importance of the
habitat types 3150 and 3260 for The Danube Delta and to draw attention on the danger of some
particular aquatic macrophyte species' expansion, highly competitive under the actual conditions
provided by the delta. In this context, we consider that the items of information regarding the Kohler
method are welcome, this method representing a possibility to evaluate the distribution and
predominance of the various aquatic species and to monitor the potential changes that may affect the
quality of The Danube Delta’s ecosystems.
Ch. 5 Plants of conservative interest in D.D.B.R.
The information presented in this chapter does not constitute a red list of The Danube Delta
Biosphere Reserve. The aim is to elaborate a compendium on the basis of reference works with a view to
facilitate the access, in the field, to information on the sozological status of superior plants
conservatively important. Out of the total number of the recorded cormophyte species in DDBR, 189
have been selected, of conservative interest, and 39 considered extinct, not found recently or
insufficiently known. According to some authors (Dihoru et Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011), the
causes of species extinction are anthropogenic, mainly manifested in reduced habitat and important
changes in the floristic spectrum, natural causes through the degeneration of some species and the
sudden destructive modification of certain climate factors. It is considered that the monitoring of
these species evolution needs to be carried out once in 5 years on the basis of the recorded global
positioning points in 1992 (Ciocârlan, 2011). Up to present, this type of monitoring has been achieved
only for the species conservatively significant at European level, namely: Marsilea quadrifolia,
Aldrovanda vesiculosa, Echium maculatum, Centaurea pontica and Centaurea jankae.
Among these, only Centaurea jankae, sub-endemic species for Romania, is considered with stable
population. The species considered adventives have not been included even if their status is vulnerable
or rare. Among the presented species, from the origin perspective, the Euro-Asiatic ones prevail,
followed by the Mediterranean, European, Pontic and Pontic-Mediterranean ones. Under sozological
aspect, by comparing information from different years (Oltean et al., 1994, Oţel et al., 2000;
Ciocârlan, 2011), it is possible to observe that the number of the species considered rare, critically
endangered or on the verge of extinction have a higher endangered status at present. Locally, there is
displayed data with concern to spreading, so that, in the field, the searched species should be looked for
within a more restricted perimeter of D.D.B.R.
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Ch. 6 Alohtone plants in The Danube Delta
The issue of „invasive species” is an actual one, taking into consideration that they represent a
major threat for the global biodiversity, they may cause extinction of some native species, may modify
ecosystem functions (Vitousek 1994). The knowledge concerning these invasive species thus becomes
highly significant, particularly when we have to deal with an internationally protected area such as
The Danube Delta. Among the factors that have favoured and still favour the presence and spread of
the alohtone species within The Danube Delta, there may be mentioned: the geographic position; the
presence of multifold anthropogenic ecosystems, including agricultural, fish and forest
arrangements, complex arrangements, isolated agricultural crops of small surface, the poplar
plantations on the fluvial sandbanks, human settlements; numerous arrangement works carried out
between 1960-1989 which led to important unbalances, including experiments which aimed
sandbanks’ settle with exotic plants (Ailanthus altissima, Elaeagnus angustifolia etc.). The
harbours of Sulina and Tulcea, and also Reni, Ismail and Chilia (Ukraine), the last two settled on
Chilia branch, may constitute entering gates for the alohtone species into The Danube Delta, at the
same time with goods transported on water. Tourists may also become, sometimes even involuntarily,
vectors for some alohtone plants. How many times, after a trip in the nature, have we noticed fruit or
seeds of some plants on us? This is one of the simplest ways that a plant should get from a place to
another. Besides people, animals may represent an important vector for the invasive plants. Within
The Danube Delta, we frequently see how cows and horses bear with them, clung in their tails and
manes, the fruit of spiny cocklebur. Birds can transport large fragments of plants, seeds, spores for
long distances on their claws, beaks or feathers. On the other hand, it has to be mentioned that
wetlands have an increased vulnerability compared to other ecosystems and are susceptible to be
invaded both because of the suffered disturbances (Pino et al. 2006) and of the facile way of dispersion
favoured by water (Pysek et Prach 1993).
Ch. 7 Reeds for harvesting in D.D.B.R.
The most common landscape unit in this area is represented by reed habitats which cover a
surface of about 199600 ha, out of which the mono-dominant reeds comprise approximate 117.000 ha.
(Hanganu et al., 2002). In The Danube Delta, reed is harvested for roof construction, reed mats, for the
manufacturing of thermo-isolating boards in construction business, as material for fence building,
fuel, and fodder for animals and matter for the production of cellulose. Reeds also provide habitat for
fish fauna and wildlife, contribute to nutrient absorption from eutrophic waters, to reduce heavy
metals concentration and to retain sediments. Reeds are appreciated especially for the bird and
mammal variety which depend on this habitat, some of these being threatened or endangered species.
At present, due to the decreased capacities of harvesting, as well as to the difficulty of marketing, the
amount of reed harvested in The Danube Delta Biosphere Reserve (D.D.B.R.) is much under the
potential level of effective harvesting. The main problems are those of the reduced harvested or
maintained surfaces, with the consequence of Salix cinerea expansion and reed extinction,
particularly in the areas with organic soils (Matiţa-Merhei, Vătafu - Împuţita and others), which
cover approximate 25000 ha. At the same time, the rehabilitation of Babina Islet enclosures, 2.260 ha,
Cernovca Islet, 1.810 ha, fish arrangements of Dunavăţ I, 1.260 ha, Holbina I, 1.270 ha, Holbina II,
3.100 ha and Rusca 280 ha reintroduced a surface of approximate 22.000 ha to the natural circuit,
some of these surfaces contributing, in perspective, to the extent of reed surfaces. The aim of this paper
work is to briefly present the potential of turning into account of reed resource in D.D.B.R. and the
conservation principles of these habitats by means of an adequate management.
Ch. 8 Natural vegetal resources
In order to estimate the resource of medicinal herbs, research has been conducted on the entire
territory of D.D.B.R. during the optimum vegetation period. 97 of plant species of the delta
spontaneous flora have been aimed, which are used with medicinal purpose both in natural state or
pharmaceutically manufactured. As far as the spread is concerned, the species of medicinal interest
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occupy important surfaces on the territory of D.D.B.R., 97% out of the total of 98 medicinal herbs
species being very frequent, frequent and sporadic and only a percentage of 3 % rare. All items of
information have been synthesized in a centralized data base displayed in this study through synthetic
tables which include information with regard to medicinal herbs species and their harvest amount
within every district of D.D.B.R. For each species, the local name has been mentioned (in order to be
identified by those who gather and use medicinal herbs), the flourish period (with the purpose to gather
them at the optimum time – for the species of which they use the flowers and the aerial part) (Popescu,
1984; Mohan, 2003) and the spread degree (which draws attention on the perpetuation threshold of a
certain species, particularly for the rare and sporadic ones) (Ciocârlan, 2009). For those who intend to
gather and use medicinal herbs, the component parts of the plant containing maximum of active
substances, known in plant-pharmacy as drugs (flowers, leaves, roots, rhizomes, seeds and fruit, buds,
bark or the whole plant), have been specified and also the allowed harvest amount in each district and
respectively their included cantons. (Crăciun et al., 1976-1977; Bojor et Alexan, 1982).
Ch. 9 Aspects regarding the entomofauna
The class of Insecta is the most numerous group of living beings on Earth – 70 % out of total
species belonging to the animal regnum, the dominant group of the terrestrial ecosystems.
Nevertheless, at present, scientifically, the least studied macro-organisms are the insects. They are
indissoluble part of all the food chains, of the energy, information and matter transfer routes within
ecosystems and between them, model and determine the presence of various types of ecosystems, are
vectors for different diseases, under certain conditions they manifest, due to their gregarious
character, impressive invasions and the list is open. It needs to be mentioned that the displayed results
refer to data which could not comprise all the fauna groups. Inventory data is from the 1991–2011
period. Fauna discoveries obtained during the research years, highly significant zoo-geographically
results, justify entirely the necessity to carry on and extend these researches across all the fluvialmaritime sandbanks in the delta, areas that constitute important unpolluted refuges of a fauna
diversity rarely met in other places in the country, as well as the necessity to protect these territories,
Letea and Caraorman forests being entirely some of the most important natural monuments in
Romania. The main features of the insect fauna in D.D.B.R. are: relatively restricted geographical
area, with a rich and taxonomically interesting insect species; there is a series of vulnerable species for
which a Red list has been declared, in which the insect fauna is represented by 12 species; 10 species are
of communitarian interest; 6 alohtone (invasive) species need special attention with regard to their
presence within D.D.B.R..
Ch. 10 Fishes of conservative and economic interest
Within DDBR, 135 species have been identified, included into 3 Classes with 20 Orders, 45
Families, which represent 80-85 % out of the Romania's fish fauna, out of which (Oţel 2007; Năstase,
2009): 49 fresh water species (including the Gibel carp and common carp – species considered exotic
not long ago, but their European origin was scientifically proved); 12 euryhalines (gobies, big-scale
sand smelt etc.); 9 marine migratory species (Pontic shad, sturgeons, eels); 9 exotic species (including
the recent occurred in DDBR, the species Perccottus glenii), 56 species exclusively marine
(probably more than that) (Radu et Radu, 2008; Niculaev et Anton, 2008). Moreover, there are other 3
species with uncertain situation: black carp (Mylopharingodon piceus) (not acclimatized), a
species of ray-finned fish (Cobitis megaspila – in the process of scientific acknowledging) and the
Black Sea shad (Alosa maeotica – not captured). The list of environment factors with effects on
either the presence or absence of certain fish species and particularly on their abundance or frequency;
the water regime (the water presence and level, liability to flooding); climate (temperatures with direct
effect, and the wind and precipitations with indirect effect); water physic-chemical parameters
(transparency, colour, dissolved oxygen, pH, water's chemistry – ions); area's geomorphology (water
bed relief, soils, silting degree); anthropogenic influences (poaching, overfishing, pollution,
embankments etc.); intra-specific relationships (crowding, cannibalism, protection) and inter
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specific (parasitism, symbiosis, competition, prey – predator relation etc.); other factors (light,
electromagnetic oscillations, electric currents, waves) – predominantly at The Black Sea. Within this
fish fauna chapter, several sea-fish species of commercial, ecologic or protective importance will be
presented, for their recognition, such as: commercial, endemic, protected, endangered, rare and exotic
species.
Ch. 11 Amphibians and Reptiles in D.D.B.R.
In the present perimeter of The Danube Delta Biosphere Reserve, 10 native amphibian species
and a hybrid have been recorded, respectively 12 local reptile species. Amphibian and reptile
conservation is a goal of The Danube Delta Biosphere Reserve's management, and the presence of
certain species within the reserve's perimeter led to the recognition of the land and fresh water zone of
this protected area as a Site of Communitary Importance (***, 2008; ***, 2011). In setting the
efficiency of D.D.B.R.’s management, the results of amphibians and reptiles' present state analysis
should be taken into consideration as well. Therefore, the monitoring (periodic evaluation) of the
populations belonging to these species present in D.D.B.R. is necessary to be carried out. There are
also described details related to three simple monitoring methods whose approach by the trained staff
of D.D.B.R. may provide data necessary to analyze the current ecological state of amphibian and
reptile populations in the reserve. The environmental wardens involved in the monitoring of
amphibians and reptiles in D.D.B.R. firstly need the field-observation sheet (necessary for the record
of the details observed in the field) and a device for geographic positioning (GPS) (necessary to
precisely establish the place where the evaluation has been done – since it is an activity reiterated at
specific time intervals, it is relevant that the observations should be carried out in the same places).
Providing cameras for the field agents may lead to the increase of information amount supplied
by the staff involved in monitoring (the pictures are also useful for the experts to taxonomically
categorize particular specimens with different features from the usual characteristics of the species
they belong to).
Ch. 12 Birds from The Danube Delta
One of the main attractions of The Danube Delta, for which people come from abroad as well,
even different continents, is its ornithofauna unique across the world. The delta is crossed by several
important bird-migration routes, which provide an amazing fauna richness, birds being represented
by approximate 320 species. In the delta, the ice duck finds shelter camp, coming from beyond the polar
circle, the scray nests, which spends the winter in South Africa. The largest European pelican colony
is here and an impressive number of small cormorants, yellow-crowned night herons, ibises and
spoon-bills, all of which are considered rare in the other European countries. The hidden places in
Sfântu Gheorghe and C.A. Rosetti localities provide shelter for several-cube-metres nests of the last
white-tailed eagles. There are also the last few specimens in the country of Danube falcons. On the
littoral, the sand banks and islands provide shelter for the thousand-tern colonies, camp for ducks and
various species of ruffs, knots and plovers, which arrived here in passage. Ornithological observations
provide surprises every year. The environmental warden, who is the field-link of The Reserve
Administration and provides the necessary information for decision-making, has to well know the
ornithofauna and, first of all, the species important for the Danube’s flowing-gate area's ecology.
These are particularly the birds with numerous populations which, due to the important biomass they
represent, significantly participate within the matter circuit in the deltaic biom, consuming food and
being food for other species. A part of these birds are of game interest, representing the subject of
hunting activity (geese, ducks, pheasants, rails, pigeons, plover etc.). Some of them are tourist
attraction, while others, most of which are endangered, are subjected to special research.
Ch. 13 Mammal species of communitary interest in D.D.B.R.
Mammal species of communitarian interest from Annex II of the Habitat Directive and
respectively the record sheets of Natura 2000 in The Danube Delta Reserve are described in this
chapter as follows: Lutra lutra (otter); Mustela eversmannii (European polecat); Mustela
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lutreola (European mink), Phocoena phocoena (harbour porpoise); Tursiops truncatus (common
bottlenose dolphin); Spermophilus citellus (ground squirrel) and Vormela peregusna (marbled
polecat). The species are presented in relation with their habitat and food chain. Stomach contents
analysis, endo- and ecto-parasites are described also for the basic spreading mechanism identification.
Data regarding the conservation status is mentioned in order to enhance the overall importance of
mammal species in the protected area. Some conservation measures are indicated for each species with
the purpose of local and regional management (monitoring, species distribution in relation with their
food resource). The short description of wild mammal species provided in this chapter combined with
climate seasonal changes and anthropogenic impact (faulty management, over fishing and hunting,
habitat fragmentation) can show a general trend of population development to environmental
wardens and inspectors involved in habitats protection.
Ch. 14 The incidence of zoonotic diseases under the conditions of climate changes
Within wetlands, the main disease groups that may occur in mammals, birds and fish are
viruses, bacteriosis and parasitizes. One of the purposes of this chapter is to give a short explanation of
diseases spread from domestic to wild animals and to humans at the end by different vectors (insects,
arthropods, mammals) favoured by certain factors (anthropogenic, climatic, resilience). Their
incidence is higher during the temperature and humidity transition between seasons. The data of these
disease groups is up to date, especially within wetlands, where climate change effects have a
significant role. Here unique situations may occur, related to clinical manifestations of certain
diseases that can affect species’ behaviour, fertility, physical condition, and even their development.
Internal complex mechanisms and factors involved in sickness occurrence with spreading tendency
must be studied particularly under the conditions provided by the Danube Delta. For an organism to
be exposed to aggression caused by bacteria, viruses, parasites or fungi, a series of factors such as
pathogenic agent sources, ways and vectors of transmission need to act together, to all these being
added the favouring environmental factors which are decisive for the quality of a certain population's
health. The result of all the facts abovementioned is that the epidemiologic process is level-structured:
sources, ways and vectors, organisms with different receptivity degrees. The connection between
knowing the structure and levels of the epidemiologic process, as well as understanding its
functioning, is logical for ongoing investigations. Evaluating and predicting a certain malady
evolution are the main investigations with the purpose to optimize preventing and control activities
within the frame of health programmes. The approach of the epidemiologic process issues imposes the
defining of certain elementary notions: epidemic centre, infectious process and infection centre. The
epidemic centre is represented by the space where the pathogenic agent source lies, which can
disseminate it with the risk of reaching receptive organisms within the focus area. The infectious
process (infection) represents the totality of local and/or general reactions determined by the impact
between the pathogenic agents and the human or animal organism, which may be clinically obvious or
sub-clinically asymptomatic invisible. The infection centre represents the place, the tissue or the
organ where the complex interrelationships between pathogenic agents and the organism subjected to
their aggression are acting at various degrees of intensity and polymorphism.
Ch. 15 Examples of using remote sensing and GIS
More and more frequently, the human society has to cope with various issues, in a complex
range, which determines the necessity of a most precise analyses approach and of finding solutions for
solving them. The necessary exactness (with concern to accuracy of data, analyses and solutions) as
well as the complexity of approaches, imposed by the occurred issues, supposes the usage of tools that
may meet the research requirements. In the present chapter, a few examples will be described, when
modern methods and techniques for analysis and environment monitoring have been employed, with
the view to increase the efficiency of the management implemented by decision factors, with the
support of the scientific community's research and of the local communities as partners.
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PREFAŢĂ
Ca exemplu, în ultimii ani, inundaţiile catastrofale care au afectat teritoriul românesc au
demonstrat vulnerabilitatea noastră la manifestările fenomenului global al schimbărilor
climatice. Efectele lor au arătat necesitatea de a schimba rapid concepţia şi modul de acţiune
împotriva calamităţilor naturale cum sunt inundaţiile, seceta sau inversiunile şi variaţiile
frecvente ale temperaturilor. Deşi, la nivel naţional, s-au abordat tot felul de strategii cu
perspectivă, la nivel local, gestionarea efectelor schimbărilor climatice s-a dovedit ineficientă.
Direcţia şi amploarea schimbărilor climatice la nivel regional, ca şi efectele asupra măsurilor de
management, sunt încă neclare. Vor fi condiţii noi, care vor schimba structura habitatelor, în
special în zonele umede, dar şi în alte zone naturale. Habitatele şi speciile sunt considerate ca
fiind foarte vulnerabile în raport cu schimbările climatice. Dacă mediul, capitalul natural, în
special, reprezintă „bunul public” cu cea mai mare sferă de cuprindere, efectele schimbărilor
climatice reprezintă „un rău public”, de dimensiuni mai mari sau mai mici, care, la fel ca şi
mediul, implică participarea/implicarea tuturor celor interesaţi. Plecând de la această ultimă
idee, în Europa centrală cu precădere, au fost demarate o serie proiecte de cercetare care sunt
menite să diminueze efectele schimbărilor climatice asupra biodiversităţii. În urmă cu trei ani, a
început, la nivel european, un proiect care a avut în vedere adaptarea măsurilor de conservare a
naturii în raport cu schimbările climatice. Acest proiect, implementat în cadrul programului
EUROPA CENTRALĂ INTERREG IV B şi co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare
Regională, include şi pe cei implicaţi în conservarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Cooperarea internaţională a 17 instituţii de cercetare şi 24 de administraţii de arii protejate
constituie efortul comun de a reduce şi stopa declinul biodiversităţii raportat la presiunea
climatică, efort pe care l-am numit noi HABIT-CHANGE (Management adaptativ la
modificările induse de schimbările climatice asupra diversităţii habitatelor din ariile protejate).
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării este instituţie asociată în cadrul
proiectului HABIT-CHANGE. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, ca
partener în acest proiect, şi-a propus să susţină Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării în selectarea celor mai adecvate măsuri de management, capabile să diminueze efectele
schimbărilor climatice asupra florei, vegetaţiei, faunei şi habitatelor. Aşadar, a fost organizat
un seminar în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, care a avut
ca scop instruirea şi informarea agenţilor ecologi şi comisarilor Gărzii de Mediu din Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării. Ideea elaborării acestei cărţi a venit odată cu organizarea acestui
seminar în cadrul proiectului HABIT-CHANGE, care a fost ulterior susţinută şi de
partenerul coordonator Institutul Leibniz de Ecologie şi Dezvoltare Regională din
Dresda, Germania. Manuale ale rangerilor au mai fost realizate şi pentru alte arii protejate
din România, motiv pentru care am considerat oportună iniţierea acţiunii şi în această
rezervaţie a biosferei. Scopul este de oferi informaţii utile despre habitate, floră, faună,
schimbări climatice, zoonoze şi aplicaţii în sistemul informaţional geografic. Schimbările
climatice reprezintă contextul general la care se aliniază capitolele cărţii. Fiecare autor de
capitol prezintă informaţiile într-o formă cât mai accesibilă, alăturând textului o serie de
fotografii, grafice, scheme şi hărţi pentru a înlesni activitatea personalului implicat în munca de
teren. Sperăm că acest manual va îmbogăţi cunoştinţele celor interesaţi şi că va fi un
instrument util de lucru în teren.
Editorii: Mihai Doroftei şi Silviu Covaliov
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FOREWORD
As an example, in the last years, catastrophic flooding, which affected the Romanian
territory, are evidence for our vulnerability to the manifestations of the climate change's global
phenomenon. Their effects have revealed the necessity to rapidly change both the view and way
of action against natural calamities such as flooding, drought or frequent variations in
temperature.
Despite the fact that various types of perspective strategies have been approached at
national level, the management of climate change effects has proved inefficient. The direction
and proportions of climate changes at regional level as well as the effects on management
measures are still unclear. There will be created new conditions which will trigger changes in
habitat structure, particularly within wetlands and other natural areas as well. Habitats and
species are considered to be highly vulnerable in relation with climatic changes. Since
environment, mainly the natural capital, represents „public asset” with the largest sphere of
coverage, then the climate change effects represent „public damage”, of bigger or less
dimensions, which, the same as the environment, involves the participation/involvement of all
those interested in it. On the basis of this premise, a series of research projects have been started,
in Central Europe especially, which are meant to diminish climate change effects on
biodiversity. Three years ago, a project was started at European level, which has had the
perspective to adapt measures for nature conservation in relation with climate changes. This
project, implemented within the INTERREG IV B CENTRAL EUROPE programme and cofinanced by the European Regional Development Fund (ERDF)., include also those involved in
the conservation of The Danube Delta Biosphere Reserve. The international cooperation of 17
research institutions and 24 protected-areas administrations constitutes a common effort to
reduce and stop the decline of biodiversity with concern to climatic pressure, effort called
HABIT-CHANGE „Adaptive Management of Climate-induced Changes of Habitat Diversity
in Protected Areas”.
The Danube Delta Biosphere Reserve's Administration is associated institution in the
HABIT-CHANGE project. The Danube Delta National Institute for Research and
Development, as a partner in this project, has set the goal to support The Danube Delta
Biosphere Reserve's Administration in selecting the most adequate management measures,
appropriate to diminish the climate change effects on flora, vegetation, fauna and habitats.
Therefore, a seminar was organized at The Delta Danube National Institute for Research
and Development whose aim was to train and inform the environmental wardens and the
commissaries of Environment Guard of The Danube Delta Biosphere Reserve. The idea of
elaborating this book was born at the same time with organizing this seminar within the
frame of HABIT-CHANGE project which subsequently was also supported by the
coordinator partner Leibniz Institute of Ecological and Regional Development,
Germany. Rangers' manuals have been conceived before for other protected areas in Romania,
and that was the reason for which we considered opportune the initiation of the action in this
biosphere reserve as well. The aim is to offer useful information about habitats, flora, fauna,
climate changes, zoonoses and applications in the geographic informational system. „Climate
changes” is the general context to which the book's chapters are aligned. Each chapter's author
presents items of information in a form as accessible as possible, adding a series of photographs,
graphics, schemes and maps to the text in order to facilitate the activity of the staff involved in
the field work. We hope that this manual should both enrich the knowledge of those
interested in the issue and constitute a tool useful in the field work.
Editors: Mihai Doroftei and Silviu Covaliov
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IMPORTANŢA ZONELOR UMEDE
Cristina NANU, Raluca BOZAGIEVICI

Definiția internațională adoptată în cadrul Convenției din 1971 în orașul iranian Ramsar
prezintă zonele umede ca fiind întinderi de bălți, mlaștini, turbării, de ape naturale sau artificiale,
permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată,
inclusiv întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depășește 6 m. Zonele umede de
importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a asigura
protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitate biologică specifică zonelor umede.
Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor şi al utilizării durabile a
resurselor biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile convenţiei privind
conservarea zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor
acvatice (Planul de management al A.R.B.D.D., 2011). Această convenție asupra zonelor umede de
importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, a stabilit data de 2 februarie
ca zi mondială a Zonelor Umede.
Misiunea Convenţiei este: “conservarea şi utilizarea durabilă a tuturor zonelor umede prin
acţiuni locale, regionale şi naţionale şi cooperare internaţională, ca o contribuţie la atingerea
dezvoltării durabile în întreaga lume”. Această convenţie ratificată de către România prin Legea nr.
5/1991 este un tratat internaţional de conservare şi utilizare durabilă a zonelor umede, ce are ca
scop desemnarea de către părţile contractante a acestor zone de importanţă internaţională din
punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic sau hidrologic şi asigurarea unei stări de
conservare corespunzătoare (*** 2010d).
Delta, ca zonă terminală a fluviului Dunărea, primeşte şi tranzitează anual, prin arterele
hidrografice şi complexele lacustre, un important volum de apă, care îi conferă statutul de zonă
umedă.
Delta Dunării este cea mai mare zonă umedă din România şi din Europa (Gâştescu, 2008).
În realizarea angajamentelor internaţionale şi pentru constituirea unui regim adecvat de
protecţia şi conservarea Deltei Dunării a fost adoptată Legea 82/1993 privind constituirea
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Preluând elementele din Convenţia de la Ramsar şi UNESCO
(Organizaţia pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), legea defineşte Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
ca zonă umedă de importanţă internaţională, biogeografică, ecologică şi estetică cu valoare de
patrimoniu natural mondial, supusă unui regim de protecţie şi conservare bazat pe promovarea
dezvoltării economice în corelare cu capacitatea de suport a mediului şi a rezervelor sale naturale
(*** 1993b).
Rezervația Biosferei Delta Dunării a fost oficial înfrățită cu Parcul Natural Regional Camargue
pe baza unei înțelegeri semnate între guvernele României și Franței în 1992 (*** 2010b).
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Funcţii şi beneficii
Una dintre condiţiile vitale ale zonei umede, cu varietate de ecosisteme şi biodiversitate
reprezentativă, este sistemul de circulaţie al apei (Driga, 2004).
Zonele umede sunt importante pentru:
 reglarea regimului apelor, ca spaţii inundabile pentru preluarea debitelor care cresc brusc;
 stabilitatea microclimei;
 numeroase specii de plante, animale, păsări care îşi găsesc refugiul numai în aceste condiţii
optime de supravieţuire şi dezvoltare;
 menţinerea echilibrului ecologic;
 reglarea umidităţii din sol şi diminuarea eroziunii;
 conservarea biodiversităţii ecosistemelor acvatice, locul de viaţă pentru multe specii de
plante şi animale;
 controlul calităţii apei, prin purificarea chimică a acesteia, respectiv prin scăderea
conţinutului în substanţe organice şi nutrienţi;
 atenuarea viiturilor şi moderarea efectului inundaţiilor;
 aprovizionarea cu apă dulce pentru comunităţile locale;
 rol important pentru educaţie, cercetare, recreere, etc.
Multe tipuri de zone umede joacă un rol important în sechestrarea şi stocarea carbonului. Ele
sunt în mod special vulnerabile la impactul schimbărilor climatice, în timp ce impactul antropic
asupra aceloraşi sisteme de zone umede poate provoca emisii uriaşe de carbon (*** 2008b).
Zonele strict protejate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
„Lumea ariilor protejate reprezintă cea mai importantă moştenire pe care o putem lăsa
generaţiilor viitoare: asigurarea şi în continuare a accesului la natură, la valorile materiale şi
spirituale pe care aceasta le deţine (…). O lume lipsită de arii protejate, deposedată de situri
natural sălbatice, ar deveni un mediu extrem de sărăcit” (Adrian Phillips citat de Conete &
Mestecăneanu, 2008)
Comisia Parcurilor Naţionale şi a Ariilor Protejate (CNPPA), din cadrul Uniunii Internaţionale
pentru Conservarea Naturii (IUCN), defineşte aria protejată ca o suprafaţă de teren sau acvatică
destinată în mod special protecţiei şi conservării biodiversităţii, resurselor naturale şi culturale şi
gestionată conform unor legi şi reglementări juridice; fiecare ţară optează pentru categorii diferite
de arii protejate, în funcţie de potenţialul natural şi cultural de care aceasta dispune şi de
obiectivele urmărite.
În condiţiile progresului tehnico‐material şi ştiinţific actual, ariile protejate apar ca realităţi
vitale pentru existenţa naturii şi a societăţii umane, reprezentând mai mult decât nişte spaţii
deosebite din punct de vedere estetic (Manea, 2003).
Iniţiativele de protecţie a naturii au pornit de la necesitatea salvării speciilor floristice şi
faunistice rare sau ameninţate cu dispariţia, idee care s‐a extins asupra unor teritorii naturale sau
antropizate, de importanţă naţională sau internaţională, declarate parcuri sau rezervaţii.
Cel mai important demers în conservarea elementelor cadrului natural şi/sau cultural‐istoric îl
reprezintă crearea pe cale legislativă a reţelei de arii protejate la nivel naţional şi internaţional
(Stanciu et Florescu, 2009; www.wdpa.org).
Prin prisma legii protecţiei mediului de la noi din ţară, aria protejată este definită ca o zonă
delimitată geografic, cu o pondere ridicată a elementelor naturale rare, desemnată şi gospodărită
în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare.
În condiţiile progresului tehnico economic actual, ariile protejate apar ca necesităţi vitale
pentru existenţa naturii şi comunităţii umane, reprezentând mai mult decât nişte spaţii deosebite
din punct de vedere estetic (Stanciu et Florescu, 2009).
Ariile protejate pot fi create printr‐o varietate de modalităţi, două dintre cele mai obişnuite
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mecanisme fiind: acţiunea guvernamentală, adesea la nivel naţional, dar şi regional şi cumpărarea
de terenuri de către persoane private sau organizaţii implicate în activităţi de conservare
(Bleahu,2004). Guvernele pot delimita terenuri care să fie folosite ca arii protejate şi pot promulga
legi care permit anumite grade de utilizare economică a resurselor şi a habitatelor (Stanciu et
Florescu, 2009).
Existenţa rezervaţiilor biosferei nu este legată de o singură convenţie internaţională, ci este
legată de un program internaţional laborios: Man and Biosphere (Omul şi Biosfera), lansat de
UNESCO în 1972, la Stockholm, odată cu încheierea Programului Biologic Internaţional (Bleahu,
2004). Acest proiect consideră conceptul de rezervaţie a biosferei ca un mijloc de menţinere a
bazei biologice, a existenţei omului şi a proceselor biologice la un nivel convenabil intereselor
umane în ansamblul biosferei. În contextul protecţiei şi conservării mediului, rezervaţiile biosferei
trebuie să reprezinte:
 Zone terestre sau costiere marine a căror populaţie face parte integrantă din acestea şi a căror
gestiune vizează atingerea anumitor obiective, începând cu protecţia completă şi terminând
cu o producţie intensivă, dar durabilă
 Centre regionale care au funcţii de supraveghere continuă, de cercetare, de educaţie
ecologică şi informare asupra ecosistemelor naturale şi amenajate
 Spaţii în care guvernanţii, oamenii de ştiinţă, administratorii şi populaţia locală cooperează
pentru elaborarea unui model de gestionare a terenurilor şi a apelor, permiţând satisfacerea
nevoilor umane, conservând procesele naturale şi resursele biologice.
Combinând conservarea cu utilizarea durabilă a resurselor naturale, rezervaţiile biosferei
includ întreaga gamă de funcţii specifice ariilor protejate.
Pentru o bună funcţionare şi gestionare a suprafeţei unei rezervaţii a biosferei, UNESCO
(Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) propune următorul sistem de
zonare (Jedicke, 1994; *** 2007a):
 zone naturale sau arii centrale amenajate astfel încât să diminueze cât mai mult impactul
activităţii umane; acestea vor fi menţinute ca rezervaţii strict protejate, a căror dinamică va fi
influenţată exclusiv de factorii naturali ai peisajului; în acest caz, omul va fi acceptat numai ca
observator al structurilor şi proceselor naturale
zone
intermediare (tampon) amenajate în vederea activităţilor de cercetare şi educaţie

ecologică şi informare asupra ecosistemelor naturale şi amenajate, în care pot fi permise
activităţi tradiţionale controlate
 zone de recuperare sau restaurare, amenajate pentru a permite analiza şi recuperarea
terenurilor şi resurselor naturale, acolo unde transformările de origine naturală sau antropică
au depăşit capacitatea de toleranţă a mediului, procesele biologice au fost întrerupte şi/sau
biodiversitatea a fost afectată local
 zone culturale stabile, amenajate în vederea protecţiei şi studierii culturilor existente şi a
modului de utilizare a terenurilor, în armonie cu mediul; populaţia locală îşi poate continua
activităţile tradiţionale, limitându‐se riguros introducerea noilor tehnologii poluante.
Pentru a putea realiza obiectivele de conservare a naturii şi de dezvoltare a folosirii durabile a
resurselor naturale, Delta Dunării a fost împărţită în trei categorii de zone (Baboianu et al.1995):
Zone strict protejate
Sunt suprafeţe restrânse, din interiorul rezervaţiei în care se păstrează, în condiţii
nemodificate sau puţin modificate de om, specii de plante şi animale precum şi mediul lor de
viaţă. Rolul lor principal este de conservare a vegetaţiei caracteristice şi de refugiu pentru diferite
specii de animale.
Pe teritoriul R.B.D.D., până în prezent, există 20 astfel de zone de protecţie. În aceste zone,
este interzisă activitatea economică, intrarea în interiorul acestora fiind permisă doar în scop de
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cercetare şi de supraveghere. Interdicţia de intrare în zonele strict protejate este cel mai eficient
mod de prevenire a distrugerii mediului şi deranjare a speciilor de plante şi animale din aceste
zone.
Zone tampon
Zonele tampon sunt zonele care înconjoară zonele strict protejate şi în care pot avea loc
activităţi tradiţionale ale locuitorilor deltei (pescuit, recoltarea stufului, păşunat, culturi agricole
pe suprafeţe restrânse, precum şi practicarea turismului, toate sub un control strict).
Zone economice
Cuprind restul rezervaţiei, incluzând aşezări umane, zone amenajate pentru piscicultură,
agricultură, silvicultură şi alte folosinţe caracteristice regiunii. În aceste zone sunt permise toate
activităţile economice care nu afectează în mod direct sau indirect echilibrul ecologic natural al
întregului teritoriu. În această categorie, sunt incluse şi zonele de reconstrucţie ecologică
reprezentate de zone economice care şi‐au pierdut valoarea economică şi care sunt sau vor fi
refăcute din punct de vedere ecologic. Zonele economice amenajate pentru agricultură,
piscicultură sau silvicultură, care nu au mai răspuns cerinţelor economice pentru care au fost
create, au fost trecute pe lista zonelor care vor fi redate circuitului natural.
Ariile strict protejate, răspândite în tot perimetrul rezervaţiei (anexa 1), cu diferite extinderi
au ca obiectiv protecţia păsărilor de apă: 10 specii monumente ale naturii şi 224 de specii
protejate prin Convenţia de la Berna (pelicanul comun şi creţ, stârcul lopătar, egreta mare şi mică,
lebăda mută şi cântătoare, piciorongul, călifarul alb şi roşu, spârcaciul), a păsărilor de pădure
(vulturul codalb), a unor mamifere, plante şi peisaje naturale deosebite, mai puţin deteriorate
(Gâştescu, 2008).
1. Roşca ‐ Buhaiova (9625 ha). Nucleul acestei zone de regim de protecţie integral îl constituie
lacurile Roşca şi Buhaiova. Motivul pentru care a fost declarată zonă strict protejată este
prezenţa în aceste lacuri a celei mai mari colonii de pelican comun (Pelecanus onocrotalus)
din Europa. În momentul de faţă, există aici peste 3500 de perechi de pelican comun care se
adună pentru cuibărit. De asemenea, s‐au semnalat peste 150 de specii de păsări, multe
incluse în Lista Roşie a R.B.D.D..
2. Pădurea Letea (2825 ha). Zona strict protejată cuprinde doar o parte din suprafaţa totală a
pădurii, parte ce a fost pusă sub ocrotire încă din anul 1930 şi devenită rezervaţie naturală
începând cu anul 1938. Pădurea s‐a dezvoltat sub forma unor fâşii late (hașmacuri) în spaţiile
dintre dunele de nisip şi este formată din stejar de luncă, stejar brumăriu, plop alb, frasin de
luncă, tei alb. Pe dunele înalte cu nisip nefixat şi nesolificat, coabitează periţorul, vineţele de
nisip, troscot de nisip, pelinul de nisip. O caracteristică a pădurii o constituie abundenţa de
plante căţărătoare: viţa sălbatică, hameiul, carpenul de pădure şi, nu în ultimul rând, liana
grecească (Periploca graeca), cea care dă pădurii un aspect subtropical. În covorul vegetal,
se întâlnesc unele specii rare, precum brânduşa de nisip, volbura de nisip şi specii de orhidee
(Anacamptis pyramidalis, Epipactis atrorubens, Orchis coriophora şi Platanthera bifolia).
Totodată, aici au fost identificate peste 500 de specii de insecte. Dintre cele cca 120 specii de
păsări observate, 70 sunt potenţial cuibăritoare aici: vulturul codalb (Haliaeetus albicilla),
corbul, etc. Toate aceste specii de plante şi animale, unele dintre ele foarte rare sau cu
caracteristici deosebite, au făcut ca această pădure să necesite o atenţie deosebită pentru
conservarea şi păstrarea valorilor ei naturale.
3. Lacul Răducu (2500 ha). Zona cuprinde lacuri cu apă dulce. Ghiolurile Răducu şi Răduculeţ
reprezintă zone de reproducere şi hrănire pentru numeroase specii de peşti, de importanţă
economică sau pentru conservare: crap, somn, şalău, plătică, ştiucă, biban, lin, etc.
4. Lacul Nebunu (115 ha). Motivul pentru care a fost pus sub regim de protecţie este că asigură
condiţii optime de reproducere pentru speciile de peşti caracteristice pentru acest tip de
lacuri de mică întindere şi cu adâncime redusă şi, de asemenea, asigură condiţii de cuibărit
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în lunile de vară pentru diferite specii de raţe sau de alte păsări de apă. În partea nord‐vestică
a lacului, este o colonie polispecifică, în care cuibăresc cca. 100 perechi de cormoran mic
(Phalacrocorax pygmeus), 500 perechi de egretă mică (Egretta garzetta), 500 perechi de
stârc galben (Ardeola ralloides), 450 de perechi de ţigănuşi (Plegadis falcinellus), 300 de
perechi de stârc de noapte (Nycticorax nyctivorax), 20 de perechi de lopătari (Platalea
leucorodia), câteva perechi de stârc de cireadă (Bubulcus ibis), stârc cenuşiu (Ardea cinerea),
acestea având asigurate condiţii bune de hrană.
5. Vătafu‐Lunguleţ (1625 ha). Această zonă a fost selecţionată pentru a fi inclusă pe lista zonelor
strict protejate pentru diversitatea de forme de relief pe care o cuprinde: grinduri,
depresiuni, formaţiuni de plauri plutitori şi fixaţi, lacuri care adăpostesc specii deosebite de
plante şi animale. Zona reprezintă un loc important pentru coloniile de stârc pitic şi cormoran
mic şi constituie un adevărat rezervor pentru reproducerea mai multor specii de peşti,
îndeosebi pentru caracudă şi lin.
6. Pădurea Caraorman (2250 ha). Zona de protecţie cuprinde cele mai dezvoltate dune de nisip
din deltă şi Pădurea Caraorman. Pădurea, în suprafaţă de 700 ha, cuprinde un variat arboret,
format din plop, frasin şi stejar, subarboret variat (Salix sp., Tamarix sp., etc.). În extremitatea
sudică a pădurii, se păstrează exemplare monumentale de stejari, cu diametre de 4,20–4,70
m. Şi în această pădure, s‐au semnalat cuiburi de vultur codalb, prin protecţia pădurii
asigurându‐se în acelaşi timp şi protecţia acestei specii. Ceea ce o deosebeşte de pădurea
Letea este lipsa lianei greceşti şi a viperei de stepă.
7. Sărături‐Murighiol (87 ha). Acest lac are o lungime de cca. 2 km şi o lăţime maximă de 500 m.
Apele lacului sunt sărate, de unde şi denumirea acestuia. Lacul este lipsit de peşti, dar are o
mare importanţă pentru păsări, fiind singurul loc din România unde se găseşte o colonie de
pescăruşi cu cap negru (Larus melanocephalus). Pe insuliţele din lac, cuibăresc peste 150 de
perechi aparţinând acestei specii. De asemenea, aici se mai găsesc peste 200 de specii de
păsări care cuibăresc, dintre care şi pescăruşul caspic (Larus ichthyaetus), pescăruşul râzător
(Larus ridibundus), chira de baltă (Sterna hirundo), câteva perechi de piciorong , prundăruş de
sărătură, raţa cu ciuf etc. Datorită salinităţii apei, lacul îngheaţă numai în perioadele cu
temperaturi foarte scăzute şi o perioadă scurtă, ceea ce transformă acest areal într‐o
importantă zonă de hrănire şi în timpul iernii, cu deosebire pentru gârliţe, lebede şi pentru
numeroase păsări de mal.
8. Arinişul Erenciuc (50 ha). Este singura zonă din deltă în care arinul negru (Alnus glutinosa) se
dezvoltă compact. În ariniş, cuibăreşte vulturul codalb care găseşte aici condiţii optime de
adăpost.
9. Insula Popina (98 ha). Are o vegetaţie caracteristică zonelor stepice. Aici se întâlneşte planta
endemică Ornithogalum oreoides precum şi una dintre cele mai veninoase specii de
păianjen, numit şi văduva neagră. În zonele stâncoase de ţărm, se pot întâlni numeroase
exemplare de şarpe de apă (Natrix tessellata), iar în zonele argiloase, câteva perechi de călifar
alb (Tadorna tadorna) şi vânturel roşu (Falco tinnunculus). Primăvara şi toamna, insula
constituie un important loc de popas pentru numeroase specii de păsări migratoare.
10. Sacalin‐Zătoane (21410 ha). Cele două lacuri principale, Zătonul Mic şi Zătonul Mare, din
cauza abraziunii marine îşi lărgesc continuu legătura cu Marea Neagră. În timpul migraţiei de
primăvară‐iarnă, aproximativ 100 specii de păsări, din care 14 cuibăresc aici, se adună în
aceste lacuri. Lacul Lejai este preferat de pelicanii creţi (Pelecanus crispus) şi de cei comuni
(Pelecanus onocrotalus). De asemenea, pe Gârla Turcească, se mai formează o colonie cu
circa 100 perechi de egrete mici (Egretta garzetta) şi circa 50 perechi de stârci de noapte
(Nycticorax nycticorax). Lacurile reprezintă condiţii bune pentru cuibăritul lebedei mute
(Cygnus olor) şi pentru hrana speciilor limicole, abundente aici, de asemenea şi pe insula
Sacalin, unde se află şi cea mai mare colonie de chire de mare (Sterna sanvicenzis). Insula
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Sacalin, alcătuită din nisip amestecat cu cochilii, săracă în vegetaţie de sărătură, reprezintă
zona cea mai importantă de nidificare, premigraţie şi migraţie, un „cartier” de iernare pentru
numeroase specii.
Periteaşca‐Leahova (4125 ha). Aici, au fost identificate trei specii endemice de moluşte şi
numeroase specii de păsări care se opresc aici pentru hrănire şi popas, precum gârliţele,
gâsca cu gât roşu, pelicani, raţe, călifari. Pe insula Bisericuţa, cuibăresc cca. 26 exemplare de
călifar alb (Tadorna tadorna). În zona litoralului, au fost înregistrate peste 100 de specii de
insecte (subsp. Diachrysia chryson deltaica, un fluture descris prima dată pentru ştiinţă). Tot
în această arie, există cel puţin 30 de specii de peşti, una descrisă prima dată ştiinţific
(Knipowitschia cameliae).
Capul Doloşman (125 ha). Zona este importantă pentru conservarea vegetaţiei de stepă şi
adăposteşte o plantă rară endemică (Centaurea jankae). Pe toată lungimea falezei, se pot
întâlni şerpi de apă (Natrix tesselata), iar în zona abruptului stâncos, se pot observa cuiburile
de lăstun mare.
Grindul Lupilor (2075 ha). Are o vegetaţie specifică solurilor nisipoase sărăturate, de stepă, în
partea nord‐estică existând şi specii lemnoase (sălcioară, cătină galbenă, salcie şi o plantaţie
de pini). Populaţiile de amfibieni şi reptile sunt bine reprezentate, grindul fiind loc de
depunere a pontei pentru numeroase ţestoase de apă. Datorită înălţimii reduse şi a
condiţiilor favorabile, zona este importantă pentru producerea naturală a peştilor şi pentru
iernarea păsărilor. De asemenea, câteva mamifere foarte rare, cum ar fi bursucul (Meles
meles) sau şacalul auriu (Canis aureus), poposesc aici iarna, când lacurile Razim şi Sinoie sunt
îngheţate.
Istria‐Sinoie (400 ha). Aici, se pot întâlni broasca ţestoasă de uscat (Testudo graeca ibera),
şarpele rău (Coluber caspius), broaşte râioase sau broasca săpătoare balcanică care poate fi
observată doar pe timpul nopţii, pe durata zilei ea stând îngropată în nisip.
Grindul Chituc (2300 ha). Zona este importantă pentru migraţia şi iernatul păsărilor. Vegetaţia
este caracteristică zonelor litorale cu sol nisipos sărăturat şi adăposteşte şopârla de nisipuri
(Eremias arguta deserti) care este prezentă aici în număr mare.
Lacul Rotund (228 ha). Zona lacului prezintă interes deosebit pentru studiul şi conservarea
biocenozelor adaptate la amplitudini mai mari ale undei de viitură, precum şi pentru
reproducerea unor specii de peşti şi mai ales pentru plătică (Abramis brama danubii).
Lacul Potcoava (652 ha). Constituie loc de cuibărit pentru specii acvatice (raţe, lişiţe, cârstei,
corcodei), precum şi pentru colonii polispecifice de stârci, ţigănuşi, egrete şi cormorani mici.
Prin izolarea sa, zona constituie şi loc de refugiu pentru mamifere precum vidra, nurca,
hermelina şi mistreţul.
Lacul Belciug (110 ha). În lac, au fost identificate 70 specii de alge (acestea indicând ape mezo‐
eutrofe) şi peste 80 de specii de plante superioare care formează 9 asociaţii vegetale, dispuse
la marginea lacului. Dintre cele cca. 300 de specii de nevertebrate identificate aici, molusca
Oxyloma pinteri este un endemit naţional, cu un areal limitat doar la acest lac. Aici vom regăsi
un refugiu pentru specii de peşti ca linul şi caracuda, dar şi o abundenţă de exemplare mari ale
unor specii precum crap, ştiucă, somn, plătică. Au fost identificate cca. 100 de specii de
păsări, prezente în perioada migraţiilor (loc de hrănire), dar şi pentru cele care cuibăresc în
apropiere.
Insula Ceaplace (117 ha). Este una din cele 3 locuri din România care găzduiesc colonii de
pelicani creţi. Aria include Insula Ceaplace, respectiv o suprafaţă înconjurătoare a acesteia
constând din luciul de apă a lacului Sinoie, până la o distanţă de aproximativ 1 km de centrul
ariei.
Insulele Prundu cu Păsări (187 ha). Această arie găzduieşte o colonie mixtă de păsări dintre
care de importanţă majoră sunt lopătarul (Platalea leucorodia) şi pelicanul creţ (Pelecanus
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crispus), fiind înregistrate mai multe tentative de cuibărit ale acestei specii.
Probleme şi ameninţări în zonele umede
Conform Declarației Changwon privind bunăstarea umană şi zonele umede (2008), zonele
umede sunt cele mai expuse schimbărilor de utilizare a terenului și dezvoltării infrastructurii ceea
ce duce la degradarea acestora. Efectele schimbărilor climatice sunt accentuate de aceste presiuni
antropice, având repercusiuni şi mai grave asupra biodiversităţii. Tot în aceeași Declarație
Changwon, se menționează că multe dintre obiectivele cu scop de diminuare a efectelor privind
schimbările climatice, dacă sunt slab implementate, pot avea impact distructiv asupra zonelor
umede.
Intervențiile antropice care pot crea presiuni asupra zonelor umede sunt: agricultura,
silvicultura, turismul și păşunatul intensiv.,
Agricultura înseamnă atât o folosire a terenului prin ea însăşi, cât şi exercitarea unei influenţe
puternice asupra activităţilor rurale (Stanciu et Florescu, 2009; Teofil, 2010). Ca activitate
principală pe terenurile situate în proximitatea ariilor protejate, agricultura are o influenţă
profundă asupra ariilor protejate din toate categoriile. Mai mult decât orice alt sector, agricultura
demonstrează că ariile protejate trebuie înfiinţate şi administrate ca parte a politicilor generale de
folosire a terenului şi nu separat (Teofil, 2010). Flora, fauna şi peisajul depind de continuarea
agriculturii de intensitate mică, deseori tradiţională. Abandonarea acestui fel de agricultură poate
genera mari pagube naturii şi peisajului, dar totodată, nu toate formele tradiţionale de agricultură
sunt inofensive ecologic (Nicolescu, 2011). Majoritatea practicilor agricole moderne s‐au dovedit
deosebit de nocive pentru natură şi peisaje. Pentru creşterea productivităţii, au fost distruse
numeroase habitate rare, în special, prin drenarea zonelor umede şi irigarea zonelor aride. Pe
alocuri, practicile de tip industrial aproape au eradicat plantele şi animalele sălbatice. Folosirea
intensivă a fertilizatorilor, pesticidelor şi ierbicidelor a dus la poluarea şi, uneori, la distrugerea
efectivă a ariilor naturale învecinate (Teofil, 2010). Multe habitate valoroase sunt încă în pericol
din cauza intensificării agriculturii, care este necesară comunităţilor umane şi dăunătoare naturii
şi peisajului. Agricultura este una dintre cele mai vechi îndeletniciri a populaţiei din Rezervaţie.
Aceasta se desfăşoară în sistem privat. Terenurile agricole din R.B.D.D. reprezintă 61.453 ha, ca
structură de folosinţă cea mai mare pondere o are terenul arabil (63%), urmat de pajişti naturale
(36,7%). Ca şi formă de proprietate, acestea sunt domeniu public de interes judeţean (poldere
agricole), domeniu public de interes local (amenajări piscicole şi pajişti), restul fiind proprietate
privată a persoanelor fizice (Gâștescu et Știucă, 2008). În incintele agricole îndiguite terenurile
arabile sunt utilizate, în mare parte, pentru producerea cerealelor. Capacitatea de suport ecologic
pentru folosinţa agricolă în principalele incinte îndiguite (Pardina, Sireasa, Carasuhat şi Murighiol‐
Dunăvăţ) nu este mare (Ulvoczki et Nichersu, 2008).
Aproape toate pădurile au fost modificate prin intervenţia umană în cursul a sute sau chiar mii
de ani. Asemenea alterări pot reduce sau creşte biodiversitatea, dar întotdeauna schimbă
structura pădurii. Pădurile naturale și seminaturale continuă să fie transformate în forme mai
intensive de păduri (cu arbori mai tineri, mai puţine specii, mai puţină biomasă şi o fragmentare
mai mare a pădurii) (Bogza et al., 2009). Fondul forestier din Delta Dunării se află în administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Tulcea, iar suprafaţa acestuia este de
22.520 ha ‐ 3,9 % din teritoriul rezervaţiei, din care păduri naturale 8.000 ha, păduri plantate în
regim liber de inundaţie 5.400 ha, păduri plantate în amenajări silvice 5.400 ha (Carasuhat – 540
ha, Murighiol – 367 ha, Pardina – 425 ha, Sfântu Gheorghe – 1.285,7 ha, Rusca – 979 ha) (***
2010c). Pădurile din lunca Dunării se găsesc pe grindurile înalte şi sunt reprezentate de zăvoaie de
sălcii, plopi, zăvoaie de specii în amestec. În mare parte au fost înlocuite cu plantaţii de plopi negri
hibrizi de mare productivitate şi de interes economic. Pădurile din delta fluvială se găsesc în cea
mai mare parte de‐a lungul celor trei braţe ale Dunării, precum şi pe gârlele şi canalele de legătură

8

MANUAL de DELTA DUNĂRII

dintre acestea (Posea et al., 2005). Pădurile din delta fluvio‐marină sunt deosebite faţă de cele din
luncă şi din delta fluvială. Aici, se găsesc arborete naturale, pe grindurile Letea, Caraorman şi în
luncile braţelor Chilia şi Sfântu Gheorghe, precum şi plantaţii cu plopi negri hibrizi şi sălcii, dar şi
unele plantaţii realizate pe nisipurile fluvio‐marine de pe grindurile Sărăturile (Nichersu, 2008).
Din punct de vedere ecologic şi economic, pădurile din R.B.D.D. au preponderent funcţie de
protecţie. Pădurile de interes economic sunt concentrate în delta fluvială.
Presiunile din partea turismului cresc rapid. Sunt arii protejate în care există atât de mulţi
vizitatori, sau la anumite momente, încât natura şi calitatea experienţei vizitatorilor suferă; în
altele, vizitatorii pot pătrunde în cele mai îndepărtate zone. Facilităţile turistice intră deseori în
conflict cu ţelurile de conservare şi strică peisajele naturale. Dar, dacă este planificat şi administrat
pentru a fi durabil, turismul poate fi o forţă foarte pozitivă, aducând beneficii atât ariilor protejate,
cât şi comunităţilor locale. Turismul va fi binevenit în perimetrul sau în proximitatea ariilor
protejate, dacă respectă caracterul special al ariei, astfel încât, pagubele şi poluarea să fie minime
(Barta, 2011).
Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, se pot practica diferite forme de turism, în
funcţie de posibilităţile şi obiectivele turiştilor care o vizitează. Dintre toate tipurile de turism
practicate, turismul organizat (prin intermediul agenţiilor de turism) şi cel rural (cu cazare la
localnici) sunt cel mai uşor de controlat şi cu un impact redus asupra mediului. Cel organizat se
desfăşoară în procent de 95% cu turişti străini (Suciu et Bota, 2008). Zonele cu cel mai mare
potenţial turistic sunt Matiţa ‐ Trei Iezere ‐ Bogdaproste, Canal Mila 35 ‐ sat Mila 23, Gorgova ‐
Uzlina, Roşu ‐ Puiu şi Zona Sulina ‐ Sfântu Gheorghe. Presiunea turistică maximă se manifestă de‐a
lungul canalului Sulina, în zona turistică Mila 35 ‐ Mila23, pe unde se dirijează cca. 75% din fluxul
turistic (Suciu et Bota, 2008).
În R.B.D.D., au fost stabilite de către Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării, 15 trasee turistice
pe căi navigabile şi 9 trasee de drumeţie terestră (anexa 2). Mijloacele de transport folosite în
circulaţia turistică pot provoca, de asemenea, poluare fonică. În cazul transportului naval, şalupele
de mare viteză reprezintă o sursă de poluare fonică, cu efecte negative atât asupra populaţiei
umane, cât şi asupra vieţii sălbatice. Intensitatea circulaţiei turistice într‐o anumită zonă sau pe un
anumit traseu turistic, poate determina degradarea habitatelor unor specii de floră şi faună şi
migrarea unor populaţii de specii spre alte zone neafectate din punct de vedere turistic (Stanciu et
Florescu, 2009; Teofil, 2010). Federaţia Europeană a Parcurilor Naţionale şi Naturale (FNNPE) a
trecut în revistă turismul în şi în jurul ariilor protejate şi a concluzionat că turismul şi conservarea
pot fi deseori compatibile, reciproc avantajoase, dar numai dacă este practicat într‐un mod
durabil, în ariile potrivite. De asemenea, a definit turismul durabil ca „toate formele de dezvoltări
turistice, management şi activităţi turistice care menţin integritatea ecologică, socială și
economică şi bunăstarea resurselor naturale și culturale, construite în mod perpetuu”. (***
2002b)
Teritoriul R.B.D.D. însumează în jur de 580.000 ha, din care suprafeţelor de pajişti le revin
22.490 ha, în majoritatea suprafeţelor fiind izlazuri comunale (21.260 ha). Acestea pot fi folosite ca
păşuni şi pentru cosit (Ulvoczki C., 2008). Utilizarea păşunilor naturale de pe teritoriul R.B.D.D. este
permisă cu prioritate deţinătorilor de animale rezidenţi în localităţile din R.B.D.D.. Activitatea de
păşunat se desfăşoară în baza permiselor emise de Administraţia Rezervaţiei pe suprafeţele, în
perioadele şi cu efectivele de animale stabilite pe baza evaluării capacităţii de suport a păşunilor.
Păşunatul este interzis în fondul forestier proprietate publică a statului (*** 2007a). Păşunatul
excesiv este foarte dăunător stabilităţii solului, deoarece, pe de o parte, impune defrişarea unor
suprafeţe împădurite pentru extinderea zonelor de păşune, iar pe de altă parte, sărăceşte mult
vegetaţia, generând mărăcinişuri, care au un efect foarte redus în stabilizarea terenului (Manea,
2003).
De‐a lungul anilor, Delta Dunării a fost afectată de impactul activităţilor economice, precum
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supraexploatarea resurselor naturale regenerabile (în special piscicole şi cinegetice), lucrările de
îndiguire şi desecare, intensificarea activităţii de transport, turism etc.
Principalele urmări negative sunt reprezentate în special de afectarea biodiversităţii
(reducerea unor suprafeţe de reproducere naturală pentru anumite specii de peşti, diminuarea
locurilor de cuibărire prin reducerea suprafeţelor de apă transformate în teren uscat, scăderea
drastică a populaţiilor unor specii importante vulturul codalb, nurca europeană, etc.), dar şi de
alte fenomene precum alterarea regimului de alimentare cu apă a habitatelor naturale acvatice
sau apariţia fenomenului de eutrofizare a lacurilor şi bălţilor şi exemplele pot continua.
Toate acestea sunt agravate în prezent şi de urmările schimbărilor climatice care se manifestă
prin creşterea temperaturii aerului, modificarea regimului de precipitaţii, precum şi manifestarea
fenomenelor meteorologice extreme. Se ajunge la perioade de secetă prelungită, înregistrându‐
se astfel o scădere alarmantă a nivelelor de apă în bazinele acvatice naturale, blocarea unor canale
sau gârle naturale de alimentare cu apă etc., fiind afectate toate sectoarele.
Pentru ameliorarea acestei situaţii, e necesară adoptarea celor mai bune măsuri de adaptare
la efectele schimbărilor climatice, elaborarea unui program care să asigure conservarea
biodiversităţii, refacerea funcţiilor ecosistemelor şi habitatelor naturale, refacerea populaţiilor
unor specii de importanţă comunitară periclitate, reducerea vulnerabilităţii habitatelor la
impactul schimbărilor climatice, etc.
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Pasuni pe grinduri fluviatile
(frecvent inundate)

Păduri, tufişuri şi ierburi

16 Paduri de amestec cu stejar
17 Arbori si vegetatie ierboasa

Lacul Sinoie

pe stanci calcaroase
18 Lunci pe campii de loess

(campii predeltaice)
19 Lunci stepice degradate
20 Lunci pe grinduri marine joase

L. Istria
Lacul
Nuntași

Ape curgătoare

1
2
3
4

Dunarea si bratele principale
Canale cu circulatie a apei activa
Canale cu circulatie naturala a apei
Canale in poldere

Ape dulci stagnante

5
6
7

Arii fără vegetaţie sau cu vegetaţie redusă

21 Dune de nisip semi-mobile

(partial acoperite cu vegetatie)
22 Linii de coasta (slab consolidate)
23 Plaje
Ecosisteme antropice

Lacuri mari sau cu schimburi active de apa 24 Poldere agricole
Lacuri cu schimb redus de apa
25 Poldere forestiere
Lacuri in poldere
26 Plantatii de plop
(cu circulatie controlata a apei)
pe grinduri fluviatile
Ape salmastre şi sărate
27 Amenajari piscicole
8 Lacuri isolate
28 Poldere mixte
9 Lagune conectate la mare
29 Poldere abandonate
(in restaurare ecologica)
10 Golfuri semi-inchise
11 Ape marine costiere
30 Asezari urbane si rurale

Harta Ecosistemelor din R.B.D.D. (autori: Petre Gâştescu, Mircea Oltean, Iulian Nichersu şi Adrian Constantinescu)
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CE SUNT AGENŢII ECOLOGI
ŞI CE FAC EI
Raluca BOZAGIEVICI, Cristina NANU

Unul dintre cei mai faimoşi conservaţionişti ai lumii, Dr. Kenton Miller, a declarat despre
importanţa rangerilor: „Viitorul serviciilor ecosistemelor noastre şi a patrimoniului nostru
depinde de rangerii parcurilor naţionale. Având în vedere rapiditatea cu care provocările la adresa
zonelor protejate sunt atât în schimbare şi în creştere, nu a existat niciodată mai mult nevoia unei
capacitaţi umane bine pregătite pentru a gestiona acest lucru. Rangerii ariilor protejate sunt
coloana vertebrală a managementului unui parc. Ei îşi desfăşoară activitatea pe teren. Ei lucrează
în linia frontului, cu oamenii de ştiinţă, vizitatorii şi membri ai comunităţilor locale” (Miller, 1999).
Termenul de „Ranger” a fost folosit pentru prima dată în 1899 într‐un raport referitor la un
grup de oameni care au constituit forţa de foc warden atunci când un incendiu a ars 80.000 de acri
în Parcul National Adirondack, SUA. Numele a fost derivat din numele unei forţe mici din timpul
Războiului francez şi indian din 1755, care se numea „Rangers Rogers” (Angus, 2002). În cele din
urmă, termenul a fost adoptat de către Serviciul Parcurilor Naţionale şi Serviciul Forestier al SUA.
În prezent, un ranger (agent ecolog) este un individ responsabil de protejarea şi conservarea
parcurilor naţionale şi naturale, precum şi a altor zone destinate conservării speciilor şi
habitatelor. Termenul de „ranger” este folosit în Statele Unite şi Canada, dar unele ţări preferă
termenul de „gardian al parcului” (park warden) sau „paznic de vânătoare” (game warden).
Îndatoririle unui agent ecolog au fost sintetizate ca fiind „protejarea oamenilor de resurse,
precum şi a resurselor de oameni” (Colby, 1971; Gartner, 1997). Acest lucru este, evident, o
versiune simplificată a îndatoririlor unui agent şi, de fapt, de‐a lungul ultimilor ani, atribuţiile şi
responsabilităţile paznicului unei arii protejate au devenit extrem de diverse şi specializate.
Termenul de agent ecolog al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost folosit pentru prima dată
cu ocazia înfiinţării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, arie protejată de interes mondial, în 1993.
Agentul ecolog urma să facă parte din corpul de inspecţie şi pază al R.B.D.D., ale cărui atribuţii
constau în protejarea patrimoniului natural. În România, acest termen este utilizat pentru a
descrie personalul de inspecţie şi pază al unei arii protejate (parc naţional, rezervaţie, etc.) care îşi
desfăşoară activitatea în subordinea directă a administratorului respectivei arii protejate.
Serviciul de Inspecţie şi Supraveghere Ecologică al R.B.D.D., în cazul special al ariei protejate
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, a fost înfiinţat ca direcţie separată în cadrul Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării prin HG nr. 248/27.05.1994, odată cu constituirea R.B.D.D.,
purtând atunci denumirea de „Corpul de inspecţie şi pază al R.B.D.D.” (*** 1994a). Acesta a fost
împărţit în două servicii: Serviciul de Inspecţie, abilitat cu atribuţiile agenţiilor pentru protecţia
mediului şi Serviciul de pază (singurul de acest fel din ţară), ambele fiind coordonate de un
inspector‐şef (director). Primul coordonator și instructor care a pus bazele acestui serviciu a fost
dr. Janos Kiss Botond. În privinţa organizării în teritoriu, pentru o mai bună supraveghere de către
serviciul de pază, teritoriul R.B.D.D. a fost împărţit în 12 districte (Tulcea, Pardina, Chilia Veche,
Sulina, Crişan, Caraorman, Sfântu Gheorghe, Uzlina, Maliuc, Sarichioi, Jurilovca, Mihai Viteazu) şi
acestea, la rândul lor, în cantoane, în număr de 107, în care acţionau agenţii ecologi. Exista şi o
echipă mobilă cu sediul în Tulcea, cu posibilitatea deplasării rapide în zonele unde apar probleme
deosebite sau pentru control inopinat.
În anul 2001, ca urmare a HG nr. 1167, Serviciul de Inspecţie s‐a separat de A.R.B.D.D.,
transformându‐se în Garda de Mediu (din echipa mobilă a acesteia fiind transferate 11 persoane ‐
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personal cu studii medii) şi serviciul de supraveghere ecologică, cu denumirea de Serviciul de
Inspecţie şi Pază Ecologică.
Serviciul de Inspecţie şi Pază Ecologică este parte a Administraţiei R.B.D.D. În privinţa
organizării în teritoriu a serviciului, pentru realizarea unei mai bune supravegheri, suprafaţa
R.B.D.D. a rămas împărţită în 12 districte şi acestea în 110 cantoane, în care acţionează agenţii
ecologi.
Principalele acte normative aplicate de către personalul serviciului, împuternicit de Ministerul
Mediului şi care verifică activităţile de impact asupra mediului, sunt: Legea 82/1993, completată cu
prevederile Legii nr. 454/2001, precum şi Statutul de organizare şi funcţionare propriu a AR.B.D.D.
aprobat prin HG nr. 367/2002, Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 (republicată), Legea nr.
192/2001 privind dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale, Legea nr. 103/1996 privind
fondul cinegetic şi protecţia vânatului, Legea Apelor 107/1996, Legea nr. 462/2001 pentru
aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sălbatice, precum şi alte acte normative în vigoare care privesc protecţia
factorilor de mediu pe întreg teritoriul R.B.D.D..
În urma mai multor hotărâri de guvern privind reorganizarea şi funcţionarea (HG 761/3 iulie
2003, HG 603/2004, HG 440 /12.05.2005), Garda Naţională de Mediu – Comisariatul R.B.D.D.
(instituţie publică de inspecţie şi control, subordonată Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor)
este organizată la nivel de serviciu în cadrul Comisariatului regional Galaţi.
Prin reorganizarea administrativă a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, (H.G.
1217 din 12.12.2012) activitatea de control, monitoring, inspecţie şi pază a fost regândită, astfel
încât activitatea de control a fost separată de cea de monitoring, apărând două structuri noi cu
atribuţii specifice privind monitoringul şi controlul biodiversităţii în R.B.D.D..
Prima noutate o reprezintă Comisariatul de Control Integrat „Delta Dunării” ce coordonează,
din punct de vedere programatic şi funcţional, toate organismele şi unităţile de control ce se află în
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale ori
deconcentrate ale acestora, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 12 din Legea 82/1993
cu modificările şi completările ulterioare, şi colaborează cu structurile Ministerului Administraţiei şi
Internelor.
A doua noutate constă în transformarea Serviciului de Inspecţie şi Pază Ecologică în Serviciul
Districte Ecologice, aflat în subordonarea Direcţiei Biodiversitate Monitoring Integrat. Acesta este
format din 49 de inspectori şi agenţi ecologi ce locuiesc în localităţile din perimetrul R.B.D.D. şi sunt
repartizaţi pe 12 districte ecologice pe 580.000 ha, fiecăruia revenindu‐i sarcina să controleze zilnic
şi să monitorizeze în medie 11.264 ha, ce includ mai multe categorii de ecosisteme (*** 2012).
AGENTUL ECOLOG
În cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, corpul de protecție și pază îşi
desfăşoară activitatea pe două trepte de specializare, în funcţie de nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea fiecărei funcţii:
1. Inspector ecolog/ Inspector coordonator
2. Agent ecolog
Activitatea agenţilor ecologi se desfăşoară în cadrul districtelor, unităţi teritoriale de
supraveghere ale rezervației Delta Dunării coordonate de inspectori coordonatori (*** 2012).
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Agent/Inspector ecolog
1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licenţă.
Perfecţionări (specializări) în domeniul protecţiei mediului în cazul inspectorului ecolog.
2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): necesitate – întocmirea
de informări, rapoarte şi alte situaţii; cunoştinţe de operare ‐ nivel mediu, în Word şi Excel
3. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): necesitate – implicarea în anumite activităţi
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din proiectele internaţionale implementate de A.R.B.D.D., instruiri sau schimburi de experienţă în
străinătate; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: nivel mediu.
4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 cunoştinţe înot;
 aptitudini pentru condus ambarcaţiuni de agrement;
 capacitatea de coordonare a activităţii din districtele ecologice;
 obiectivitate şi echidistanţă;
 capacitatea de a distinge probele concludente de prezumţiile ce nu pot fi probate;
 dorinţă permanentă de autoperfecţionare;
 capacitatea de adaptare la condiţii grele de muncă (intemperii);
 abilitatea de a reacţiona corect, cu diplomaţie, în situaţii extreme (conflicte create de
diverse persoane cu care intră în contact prin natura meseriei);
 capacitate de integrare şi colaborare în colectiv;
 loialitate faţă de interesele instituţiei.
5. Cerinţe specifice:
‐ cetăţean român, apt pentru serviciul operativ în teren;
‐ să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni şi să aibă comportament
demn şi civilizat în societate;
‐ detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii
6. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): nu
este cazul
Atribuţiile specifice ale agentului/Inspectorului ecolog
Informațiile prezentate în continuare sunt menționate în fișa de post a agentului respectiv
inspectorului ecolog. Singura atribuție care face diferența între agentul ecolog și inspectorul
ecolog este că primul nu poate aplica amenzi, face doar constatări.
1) Organizează, coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii efectuate de
personalul din cadrul districtelor repartizat prin fişa de post. Competenţă teritorială:
districtele ecologice. Termen: permanent.
2) Efectuează, conform competenţelor conferite de fişa postului, controale în toate sectoarele
specifice domeniului protecţiei mediului, conformarea la actele de reglementare emise de
A.R.B.D.D. şi la dispoziţiile legale pe baza planificării anuale realizate şi aprobate de
conducerea A.R.B.D.D. în cadrul districtelor pe care le coordonează. Termen: permanent.
3) Controlează modul de desfăşurare a activităţilor reglementate prin planul de management al
rezervaţiei şi prin regulamentul rezervaţiei pentru a asigura statutul de conservare favorabilă
a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia, precum şi modul de
conformare la actele de reglementare emise de AR.B.D.D. şi la obligaţiile de mediu.
4) Controlează modul de valorificare a resurselor naturale regenerabile în cadrul districtelor
repartizate, cu respectarea condiţiilor stabilite prin actele de reglementare emise de
AR.B.D.D. şi a legislaţiei în vigoare.
5) Verifică pe întreg teritoriul R.B.D.D., atât în intravilanul şi extravilanul localităţilor, cât şi pe
domeniul public de interes naţional, să nu se execute lucrări de construcţie, amenajări de
orice fel fără actele de reglementare emise de A.R.B.D.D. sau cu nerespectarea condiţiilor
prevăzute. În caz contrar, se vor aplica măsurile legale ce se impun. Termen: permanent.
6) Acţionează pentru combaterea braconajului de orice fel (pescuit, vânătoare, colectarea
plantelor medicinale, colectarea ouălor sau capturarea materialului biologic pentru
repopulări, etc.), constată abaterile în acest domeniu, întocmeşte procese verbale de
contravenţie şi ridică, în vederea confiscării, produsele obţinute ilegal împreună cu
mijloacele utilizate pentru obţinerea lor. În cazul unor bunuri care se pot reintegra în
ecosistemul din care au fost sustrase, efectuează operaţiunea de integrare şi procesul verbal
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aferent.
7) Controlează modul de desfăşurare a activităţii turistice în perimetrul districtelor repartizate
în condiţiile autorizării acestei activităţi, urmărind ca persoanele care vizitează R.B.D.D. să
manifeste un comportament adecvat, prevenind şi sancţionând, în condiţiile legii, accesul
acestora în zonele strict protejate, pe traseele neautorizate, camparea în locuri neautorizate
sau acţiunile care periclitează sau ameninţă valorile ocrotite.
8) Controlează, împreună cu organele abilitate, circulaţia pe drumurile de acces şi căile
navigabile pe raza sa de activitate şi ia măsuri de sancţionare a contravenţiilor.
9) Urmăreşte modul de gestionare a deşeurilor de orice natură, de respectare a condiţiilor de
utilizare a produselor chimice şi a îngrăşămintelor organice.
10) Asigură controlul asupra activităţilor de vânătoare.
11) Asigură, prin controalele desfăşurate în zonele dig‐mal, la debarcadere, la cheiurile de
acostare, la malurile amenajate pentru acostări etc. păstrarea curăţeniei, manipularea
corespunzătoare a produselor periculoase, luând măsuri împotriva acelora care produc
poluarea zonelor respective.
12) Asigură, prin controalele efectuate, respectarea restricţiilor de navigaţie (pescaj, viteză de
deplasare, zgomot, etc.) pe canalele interioare de pe raza districtelor care le coordonează.
13) Controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menţinerii sau refacerii
ecologice, a suprafeţelor terestre şi acvatice aflate într‐o arie naturală protejată;
14) Răspunde de monitorizarea lucrărilor din zona de reconstrucţie ecologică Incinta Fortuna, în
vederea protejării şi conservării diversităţii biologice şi a habitatelor.
15) Constată faptele ce constituie contravenţii, trasează măsuri cu termene şi aplică sancţiunile
contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, respectând procedurile legale, sesizează
organele de cercetare penală şi colaborează cu alte instituţii în sensul protecţiei mediului, în
baza planurilor de colaborare şi a dispoziţiilor conducerii instituţiei. Termen: la dispoziţia
conducerii.
16) Verifică şi răspunde de modul şi de termenele de realizare a măsurilor trasate în activitatea
de inspecţie prin actele de constatare, procesele‐verbale de contravenţie încheiate atât de
el,cât şi de personalul de control pe care îl coordonează. Termen: 27 ale fiecărei luni.
17) Ca excepţie de la competenţele teritoriale de inspecţie şi supraveghere ecologică din cadrul
districtelor pe care le coordonează, coordonatorul participă şi la acţiuni tematice organizate
în întreg perimetrul R.B.D.D., la solicitarea expresă a conducerii A.R.B.D.D., după un plan
stabilit anterior şi pe bază de delegaţie. La sfârşitul misiunii, va prezenta un raport de
deplasare cu privire la constatările efectuate, rezultatele obţinute şi măsurile trasate.
Termen: la dispoziţia conducerii A.R.B.D.D.
18) Propune, în scris, şefului de serviciu organizarea şi efectuarea de controale împreună cu
agenţii/inspectorii ecologici pe care îi coordonează, controale în diferite zone ale districtelor
din aria sa de competenţă şi întocmeşte raportul de deplasare. Termen: Permanent.
19) Propune şefului de serviciu spre aprobare planul lunar şi anual de controale pe tipuri de
activitate, obiective şi zone, pentru districtele pe care le coordonează. Termen: până la data
de 10 decembrie ale fiecărui an.
20) Urmăreşte şi răspunde de modul de realizare a planului de controale aprobat pentru
districtele pe care le coordonează. Termen: 27 ale fiecărei luni.
21) Analizează activitatea de inspecţie şi supraveghere desfăşurată la nivelul districtelor
repartizate şi propune şefului de serviciu măsuri de îmbunătăţire a activităţilor din districtele
pe care le coordonează, funcţie de problemele specifice. Termen de prezentare a
concluziilor: zilele de 28‐31 ale fiecărei luni.
22) Elaborează periodic rapoarte de activitate la nivelul districtelor repartizate, conform
procedurilor de inspecţie şi control:
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a) Transmite informaţii centralizate pe districte Serviciului Districte Ecologice prin
dispecerat, privind rezultatele combaterii braconajului piscicol şi aglomerările avifaunistice
din R.B.D.D., conform formularului standard. Termen: în fiecare joi a săptămânii, până la
orele 11.00.
b) Completează documentele conform formularului ISO, înmânat de şeful serviciului, cu
privire la activitatea lunară desfăşurată de el însuşi, preia şi verifică pe cele întocmite de către
personalul pe care îl coordonează din districtele repartizate, (raport activitate şi anexa la
raport pe fiecare lună, sancţiuni şi bunuri confiscate) şi le predă Serviciului Districte
Ecologice. Termen: 27 ale fiecărei luni, iar în situaţia sărbătorilor legale, se va transmite
anterior acestei date.
23) Preia lunar documentele întocmite de personalul pe care îl coordonează, verifică modul de
completare a acestora, îi instruieşte asupra modului de aplicare a legislaţiei în vigoare şi
asupra corectitudinii de întocmire a tuturor documentelor conform procedurilor de
inspecţie aprobate de A.R.B.D.D.
24) Înregistrează, lunar sau de câte ori există posibilitatea, la registratura A.R.B.D.D.,
documentele cu regim juridic (procese‐verbale de contravenţie, acte de constatare,
procese‐verbale de predare‐primire peşte) preluate de la personalul din teren pentru a fi
aduse la sediul A.R.B.D.D. Procesele verbale de contravenţie vor fi aduse la Serviciul
Inspecţie şi Pază Ecologică la cel mult 10 zile de la întocmirea lor pentru a nu ieşi din termenul
legal de transmitere la contravenient.
25) Completează, prin rotaţie, în formatul electronic stabilit, conform programării efectuate de
către şeful de serviciu, evidenţa proceselor‐verbale de contravenţie şi a actelor de
constatare întocmite lunar de personalul cu drept de control din cadrul serviciului, pe care le
va transmite în vederea elaborării la termen a diferitelor situaţii solicitate. Termen: 27 ale
fiecărei luni, iar în situaţia sărbătorilor legale, se va transmite anterior acestei date.
26) Îşi organizează, în format electronic, evidenţa individuală şi totală a activităţii desfăşurate în
cadrul districtelor, urmare a preluării documentelor întocmite de personalul pe care îl
coordonează şi o prezintă lunar şefului serviciului spre verificare, în vederea elaborării
rapoartelor/buletinelor informative ale A.R.B.D.D. sau a altor situaţii, ce va cuprinde:
– numărul de controale, clasificarea pe tipuri de zone a sancţiunilor aplicate şi încasate, a
bunurilor ridicate în vederea confiscării sau confiscate şi predate societăţilor de profil pe
baza proceselor‐verbale de predare‐primire şi a NIR‐urilor, a actelor de constatare încheiate
şi a măsurilor trasate, a obiectivelor controlate, a proceselor‐verbale de contravenţie
încheiate;
– controlul persoanelor juridice ce desfăşoară activităţi economice pe teritoriul R.B.D.D. în
zona sa de competenţă şi actualizează lista odată cu apariţia alteia noi care să conţină
următoarele aspecte: denumirea persoanei juridice, data controlului, profilul de activitate,
nr. şi data eliberării actelor de reglementare emise de A.R.B.D.D., data expirării acestuia,
modul de respectare a condiţiilor impuse prin actul respectiv, măsuri trasate prin nota de
constatare (dacă e cazul), sancţiune aplicată şi/sau încasată;
– evenimentele sau fenomenele monitorizate conform procedurilor de inspecţie ecologică.
27) Preia informaţiile cu privire la evenimentele deosebite de la personalul de control din întreg
perimetrul R.B.D.D. în afara orelor de program (incendii, poluări accidentale, etc.) şi le
transmite mai departe factorilor vizaţi, conform fluxului informaţional privind gestionarea
situaţiilor de urgenţă, aprobat de conducerea AR.B.D.D. (informarea telefonică a MMSC, a
Prefecturii Tulcea sau Constanţa, ISU Tulcea sau Constanţa, precum şi la Comisariatul Gărzii
de Mediu R.B.D.D.).
28) Întocmeşte referate, ori de câte ori este nevoie, cu privire la starea panourilor de semnalizare
şi avertizare, a punctelor de observaţie, bornelor, necesarul de materiale, combustibili,
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starea mijloacelor din dotare şi le înaintează conducerii serviciului şi a instituţiei.
29) Întocmeşte informări şi rapoarte privind starea şi evoluţia factorilor de mediu, propunând măsuri
pentru protejarea acestora, precum şi în domeniul reconstrucţiei ecologice.
30) Asigură utilizarea deplină a timpului de lucru conform programului de lucru şi creşterea aportului
fiecărui agent/inspector ecolog din districtele repartizate la rezolvarea cu competenţă şi de
calitate a tuturor sarcinilor încredinţate conform fişei postului.
31) Asigură cunoaşterea şi studierea de către personalul pe care îl coordonează a legislaţiei în vigoare
care reglementează domeniul de activitate al serviciului pe care îl conduce.
32) Întocmeşte lunar pontajele pe care le înmânează spre verificare şefului serviciului. Termen: ziua
de 1 ale fiecărei luni din an, pentru prezenţa pe luna anterioară, cu excepţia zilelor de sărbători
legale când se vor transmite anterior acestei date.
33) Desemnează înlocuitor în cadrul districtelor pe care le coordonează pentru personalul care
beneficiază de concedii legale de odihnă sau de alte perioade justificate legal când unul din
agenţii/inspectorii ecologi nu este în exerciţiul funcţiunii.
34) Face propuneri scrise şi justifică individual acordarea de stimulente, premieri, promovări şi cursuri
de instruire pentru personalul pe care îl coordonează, în conformitate cu prevederile legale.
Termen: la sfârşitul fiecărui semestru.
35) Face propuneri scrise de aplicare a unor măsuri disciplinare şi administrative pentru persoanele
pe care le coordonează, în cazul încălcării regulamentului de ordine interioară şi a disciplinei de
muncă, justificând cu dovezi aceste propuneri.
36) Efectuează instruirea lunară a personalului pe care îl coordonează, cu privire la aplicarea normelor
de securitate şi sănătate a muncii şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnează fişele
individuale de instructaj în acest sens, le preia şi le înmânează responsabilului cu protecţia muncii
spre verificare. Termen: 27 ale fiecărei luni, iar în cazul sărbătorilor legale anterior acestei date.
37) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici, vor fi utilizate mijloace de transport din dotarea
A.R.B.D.D. sau a altor instituţii, ONG‐uri etc., prin dispoziţia şefului de serviciu sau conducerii
A.R.B.D.D.
38) Păstrează documentele întocmite ca rezultat al activităţii până în momentul arhivării lor.
Termen: permanent.
39) Răspunde de circuitul documentelor întocmite de el şi de personalul pe care îl coordonează.
Termen: permanent
40) Asigură informarea operativă a conducerii A.R.B.D.D. sau a personalului pe care îl coordonează
prin dispeceratul A.R.B.D.D. sau folosind mijloacele de comunicare din dotare sau existente în
zona de activitate asupra evenimentelor ce se desfăşoară în districtele în care îşi desfăşoară
activitatea. Termen: permanent.
41) Participă la şedinţele, cursurile de instruire/perfecţionare sau schimburile de experienţă
organizate şi aprobate prin dispoziţia conducerii instituţiei. Termen: conform dispoziţiei
conducerii A.R.B.D.D..
42) Îndeplineşte alte sarcini în scopul şi atributul postului, trasate de conducerea Serviciului Districte
Ecologice, precum şi de Guvernatorul A.R.B.D.D. Termen: permanent.
43) În vederea eficientizării activităţii de inspecţie şi supraveghere ecologică, personalul cu drept de
control va desfăşura activităţi (conform fişei postului) şi în afara orelor de lucru cu program
normal, ori de câte ori aceasta se impune, cu aprobarea conducerii A.R.B.D.D.. Orele
suplimentare efectuate vor fi plătite sau recuperate pe baza pontajului lunar, cu aprobarea
conducerii, conform legislaţiei în vigoare.
44) Respectă normele de protecţie a muncii şi PSI specifice domeniului de activitate. Termen:
permanent.
45) În activitatea de inspecţie şi supraveghere ecologică, se vor utiliza următoarele categorii de
documente şi formulare:
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legitimaţia de control emisă de A.R.B.D.D.;
legitimaţia de control emisă de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
actul de constatare;
procesul‐verbal de sancţionare a contravenţiei;
procesul‐verbal de predare bunuri perisabile;
chitanţier amenzi.
Termen: permanent.
45) În activitatea de inspecţie şi supraveghere ecologică, se va folosi obligatoriu echipamentul de
protecţie cu însemnele A.R.B.D.D., specific sezonului respectiv. Termen: permanent.
46) Răspunde administrativ şi juridic pentru normele de etică şi conduită, pentru actele sau
documentele întocmite în cadrul districtelor şi pentru modul de utilizare a dotărilor aflate în
lista de inventar. Termen: permanent.
47) Se vor respecta întocmai procedurile de inspecţie şi control emise şi aprobate de către
conducerea instituţiei.
48) Stabileşte înlocuitorul care să preia sarcinile de serviciu ale agentului/inspectorului ecolog
aflat în concediu legal de odihnă/medical sau în timpul recuperărilor.
49) Răspunde de implementarea sistemului de control managerial intern, conform OMF nr.
496/2005, pe domeniul pe care îl coordonează.







SERVICIUL DISTRICTE ECOLOGICE
Activitatea agenţilor ecologi si a inspectorilor coordonatori se desfăşoară în cadrul Serviciul
Districte Ecologice. Serviciul este organizat în cinci birouri funcţionale: birouri inspectori
coordonatori districte (12 districte ecologice – fig, 1), un compartiment radio‐dispecerat, un
consilier cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă. În
cadrul serviciului, sunt organizate cinci birouri ale inspectorilor coordonatori de districte (12
districte ecologice: Tulcea, Pardina, Maliuc, Sulina, Sf. Gheorghe, Crişan, Caraorman, Chilia Veche,
Mihai Viteazu, Uzlina, Sarichioi, Jurilovca, ce acoperă o suprafaţă de 580.000 ha). Fiecare district
are pentru control între 1‐4 agenţi/ inspectori.
Agenţii ecologi sunt angajaţi din localităţile rezervației Delta Dunării.
Serviciul Districte Ecologice, nou înfiinţat prin Decizia Guvernatorului AR.B.D.D. nr.1/2013
(fig.2), are atribuţii în domeniul controlului evoluţiei calităţii factorilor de mediu, al modului în
care se desfăşoară activităţile de valorificare a resurselor naturale regenerabile şi al celorlalte
activităţi economice şi sociale, precum şi în domeniul respectării prevederilor legale în domeniul
protecţiei mediului şi de combatere a activităţilor ilegale şi de braconaj. Aceste atribuţii sunt
prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării şi cuprind elemente generale care trebuie să se regăsească în activitatea unui agent
ecolog.
Serviciul Districte Ecologice, conform Regulamentului Intern de Organizare şi Funcţionare al
Comisariatului de Control Integrat „Delta Dunării” şi Serviciului Districte Ecologice, are următoarele
atribuții:
 Recepţionează informaţii şi mesaje zilnice privind:
 calitatea factorilor de mediu, prognoze şi avertizări hidro‐meteorologice;
 poluări accidentale;
 producerea unor evenimente deosebite petrecute în teritoriu: accidente, avarii, incendii,
inundaţii, etc.:
 informarea promptă a factorilor de decizie din instituţie, precum şi a personalului direct
implicat şi interesat.
 Recepţionează informaţiile curente solicitate de compartimentele funcţionale.
 Informează serviciile responsabile în legătură cu mesajele şi informaţiile primite conform ROF.
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CHILIA VECHE
PARDINA

TULCEA

MALIUC

CRIȘAN

SULINA

CARAORMAN

UZLINA
SARICHIOI

SFÂNTU GHEORGHE

JURILOVCA

Marea Neagră

MIHAI VITEAZU

Fig. 1 Harta districtelor teritoriale din cadrul R.B.D.D. (sursa: INCDDD - Tulcea)

 Asigură circulaţia informaţiilor: mesaje, ordine şi comunicări care asigură buna şi operativa
funcţionare a unităţii.
 Ţine evidenţa mesajelor şi a informaţiilor primite.
 Asigură schimbul de informaţii cu alte dispecerate din sistemul protecţiei mediului cu care
conlucrează, conform fluxului informaţional.
 Asigură exploatarea corespunzătoare a echipamentului tehnic din dotare.
 Execută altă sarcină de serviciu în atributul postului trasată de şeful de serviciu sau conducerea
unităţii.
 Asigură colaborarea ierarhică, pe filieră, pentru toate acţiunile ce se întreprind conform
atribuţiilor de serviciu.
 Răspunde de calitatea şi veridicitatea informaţiilor recepţionate şi transmise.
 Colaborează pe plan profesional cu celelalte districte şi cu alte instituţii.
 Răspunde administrativ şi juridic pentru precizia mesajelor recepţionate şi a documentelor
întocmite pe baza acestora (radiogramă, notă telefonică).
 Respectă normele de protecţie a muncii şi PSI specifice domeniului de activitate.

SERVICIUL CONȘTIENTIZARE,
RELAȚII INTERNE ȘI EXTERNE

BIROU PROIECTE

GUVERNATOR

DIRECȚIA BIODIVERSITATE
MONITORING INTEGRAT

SERVICIUL BUGET ‐ FINANȚE

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC

SERVICIUL
ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

SERVICIUL ADMINISTRARE
PATRIMONIU NATURAL

SERVICIUL
DISTRICTE ECOLOGICE

BIROU
MONITORING, BAZE DE DATE

BIROU
INSPECTOR COORDONATOR DISTRICTE SARICHIOI‐JURILOVCA‐M. VITEAZU

BIROU
INSPECTOR COORDONATOR DISTRICTE UZLINA‐SF. GHEORGHE

BIROU
INSPECTOR COORDONATOR DISTRICTE SULINA‐CARAORMAN

BIROU
INSPECTOR COORDONATOR DISTRICTE MALIUC‐CRIȘAN

BIROU
INSPECTOR COORDONATOR DISTRICTE TULCEA‐PARDINA‐CHILIA
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CONSILIUL CONSULTATIV
DE ADMINISTRAȚIE

COMPARTIMENT RESURSE
UMANE, SALARIZARE
COMISARIATUL DE CONTROL
INTEGRAT „DELTA DUNĂRII”

COMPARTIMENT
AUDIT INTERN
COMPARTIMENT
ACHIZIȚII PUBLICE

BIROUL JURIDIC, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
DIRECȚIA RESURSE
ȘI LOGISTICĂ

Fig.2 Structura organizatorică internă a AR.B.D.D. stabilită prin decizia Guvernatorului Nr.1/2013
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COMISARIATUL DE CONTROL INTEGRAT „Delta Dunării”
În cadrul R.B.D.D., prin HG 1217 din 12.12.2012, s‐a aprobat înfiinţarea Comisariatului de
Control Integrat „Delta Dunării” ce coordonează, din punct de vedere programatic şi funcţional,
toate organismele şi unităţile de control ce se află în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale ori deconcentrate ale acestora, în cazul
săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 12 din Legea 82/1993, cu modificările şi completările
ulterioare, şi colaborează cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Modalităţile de colaborare dintre Comisariatului de Control Integrat „Delta Dunării” din
cadrul Administraţiei şi organismele şi unităţile de control ce se află în subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale ori deconcentrate ale
acestora se stabilesc pe baza protocoalelor de colaborare.
Conducerea Comisariatului este realizată de Comisarul Şef. Structura de organizare este
formată dintr‐un Comisar Şef şi comisari pe zone de competență:
Tulcea – Pardina – Chilia Veche;
Sulina ‐ Caraorman;
Uzlina – Sfântu Gheorghe;
Maliuc – Crişan;
Sarichioi – Jurilovca – Corbu.
Atribuţiile Comisariatului de Control Integrat „Delta Dunării”:
Comisariatul de Control Integrat „Delta Dunării” este încadrat cu personal de control
(inspectori şi agenţi) şi are următoarele atribuţii principale (*** 2012):
1) Implementează strategia privind combaterea braconajului piscicol şi cinegetic.
2) Realizează Planurile anuale comune de acţiune privind combaterea braconajului piscicol şi
cinegetic.
3) Elaborează raportul anual şi informări periodice privind activităţile de prevenire si combatere
a braconajului.
4) Asigură organizarea şi coordonarea unitară a acţiunilor comune, pe linia prevenirii si
combaterii braconajului, desfăşurate de structurile M.A.I., cu implicarea celorlalte servicii
ministeriale deconcentrate.
5) Coordonează acţiunile de control privind comercializarea peştelui şi face propuneri privind
reglementarea pieţei produselor pescăreşti.
6) Solicită instituţiilor şi structurilor competente derularea tuturor activităţilor sau luarea unor
măsuri operative care vizează combaterea braconajului (organizarea de puncte de control,
verificarea legalităţii documentelor necesare pentru practicarea activităţilor de pescuit sau
acvacultură, urmărirea respectării Ordinului de prohibiţie).
7) Exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor acordurilor, avizelor,
autorizaţiilor de mediu, permiselor de acces şi de desfăşurare a activităţilor de pescuit şi
vânătoare în perimetrul Rezervaţiei.
8) Controlează vehiculele din perimetrul Rezervaţiei aflate în afara drumurilor publice, când
există indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni în domeniul pescuitului şi vânătorii;
9) Verifică şi controlează modul în care se desfăşoară activităţile economice de pescuit şi
vânătoare şi sunt respectate prevederile legale stabilite în actele de reglementare şi
autorizare pe teritoriul Rezervaţiei pentru care au acces deplin, în condiţiile legii, în
amplasamentele, incintele sau mijloacele de transport naval şi rutier în care se desfăşoară
activităţi specifice obiectului de activitate al Comisariatului (piscicultura şi vânătoarea);
10) Legitimează, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau care sunt suspecte că
au încălcat prevederile legale în domeniu.
11) Verifică şi controlează modul în care se desfăşoară activitatea de pescuit comercial,
urmărind respectarea prevederilor legale privind respectarea prevederilor actelor de
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reglementare şi autorizare prevăzute de lege şi, în special, în ceea ce priveşte zonele şi
efortul de pescuit, precum şi înregistrarea şi comercializarea capturilor în Punctele de
debarcare/ Centrele de Primă Vânzare.
12) Verifică şi controlează modul în care se desfăşoară activitatea de pescuit recreativ – sportiv
privind respectarea prevederilor actelor de reglementare şi autorizare şi, în special, efortul
de pescuit, prin respectarea numărului sculelor de pescuit şi a capturilor aprobate.
13) Constată faptele ce constituie contravenţii, aplică sancţiuni şi propune către AR.B.D.D.
suspendarea şi/sau anularea autorizaţiilor şi permiselor de pescuit comercial, sportiv şi
vânătoare.
14) Efectuează, în condiţiile legii, controale ale mijloacelor de transport navale şi rutiere în
vederea depistării încălcării prevederilor legale privind transportul peştelui şi a altor resurse
naturale extrase din perimetrul rezervaţiei.
15) Reţine, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de
transport folosite, destinate sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale.
16) La acţiunile de inspecţie şi control cu grad sporit de periculozitate, participă însoţit de ofiţeri,
agenţi şi subofiţeri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform
protocoalelor încheiate în acest sens sau de membri ai subunităţilor specializate de
intervenţie rapidă ale poliţiei ori de jandarmi, după caz.
17) Dispune măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor care constituie
obiectul unei contravenţii sau infracţiuni privitoare la pescuitul comercial şi vânătoare.
18) Raportează în scris acţiunile la care au participat, rezultatele acestora, propune
îmbunătăţirea activităţii.
19) Săptămânal, raportează în scris activitatea şi rezultatele înregistrate în urma controalelor
efectuate.
20) Implementează, pe domeniul de activitate, programul privind managementul intern al
AR.B.D.D. şi Sistemul integrat de management calitate mediu, conform standardelor ISO
9001, ISO 14001.
21) Personalul din cadrul Comisariatului de Control Integrat “Delta Dunării” are următoarele
obligaţii specifice:
 îşi perfecţionează continuu nivelul de pregătire profesională;
 este disciplinat şi dovedeşte probitate profesională şi morală;
 este respectuos, corect şi cuviincios faţă de interlocutori, şefi, colegi şi subalterni;
 nu desfăşoară acţiuni de inspecţie şi control neînsoţit de cel puţin un coleg şi acordă sprijin
colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
 nu are dreptul de a folosi autoritatea funcţiei în interes personal sau în cazuri de conflict de
interese, aşa cum sunt acestea prevăzute de lege;
 păstrează confidenţialitatea datelor dobândite în calitatea oficială şi nu le foloseşte în
interes personal;
 are o conduită corectă, nu abuzează de calitatea oficială a funcţiei pe care o îndeplineşte şi
nu compromite, prin activitatea publică sau privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei;
 respectă prevederile protocoalelor de colaborare şi cooperare încheiate cu celelalte
instituţii publice.
22) Circuitul intern al documentelor emise sau primite spre soluţionare de către Comisariatul de
Control Integrat “Delta Dunării” se va derula conform prevederilor legale şi a procedurilor
stabilite prin decizia Guvernatorului A.R.B.D.D.
Echipamentul agentului ecolog
Echipamentul aflat în dotarea unui agent ecolog ce îşi desfăşoară activitatea în perimetrul
R.B.D.D., se referă, în mare parte, la îmbrăcămintea şi încălţămintea de serviciu pe care le are la
dispoziţie. Deşi nu face parte din echipamentul oficial al unui agent ecolog, rucsacul este un
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element nelipsit din dotare, utilizarea acestuia fiind extrem de facilă în condiţiile de teren
specifice R.B.D.D..
Sesizând discrepanţele existente între administraţiile de protecţie a ariilor protejate la nivelul
dotării agenţilor ecologi, Guvernul României a propus o nouă hotărâre de guvern prin care
introduce obligativitatea purtării uniformei de serviciu pentru tot personalul AR.B.D.D. şi nu
numai pentru personalul din teren. În conţinutul acestei hotărâri de guvern apar şi elemente noi
de echipament, printre care şi dotarea personalului de teren cu „geantă de teren tip rucsac,
prevăzut cu buzunare pentru documente”.
Deşi în propunerea privind Regulamentul privind portul uniformei de serviciu nu există
prevederi exprese privind conţinutul rucsacului agentului ecolog, este absolut de la sine înţeles că
acesta trebuie să conţină toate elementele necesare desfăşurării unei munci de teren specifice
R.B.D.D., şi anume:
 Hărți detaliate a R.B.D.D. (turistică și/sau fizico‐geografică, harta districtului în care
lucrează).
 Binoclu.
 Cameră foto, cu ajutorul căreia pot obţine dovezi privind diverse abateri de la
regulamentele R.B.D.D.
 Un regulament de ordine interioară a ariei protejate, care să cuprindă aspecte referitoare la
managementul vizitatorilor şi al agenţilor economici în interiorul R.B.D.D.
 Determinator al faunei şi florei specifice R.B.D.D., cu ajutorul căruia să poată oferi informaţii
grupurilor de vizitatori.
 Ghid legislativ, care să fie formulat ca un compendiu de legi, regulamente, etc. aplicabile în
R.B.D.D.
 Materiale de informare turistică sau de altă natură pe care să le poată pune la dispoziţia
turiştilor sau în baza cărora să poată oferi informaţii suplimentare vizitatorilor zonei
protejate sau agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în districtul controlat.
 O agendă de teren în care să ţină diverse evidenţe (agenţi economici care nu respectă
regulamentele, turişti sau pescari sportivi care campează în zone neamenajate fără taxa de
intrare plătită sau fără autorizaţii, zone poluate cu deşeuri, etc.).
Agenţii ecologi din teritoriu trebuie:
 să cunoască temeinic geografia şi istoria R.B.D.D.;
 să cunoască zonarea teritorială a rezervaţiei şi tipurile de ecosisteme;
 să cunoască foarte bine legislaţia în vigoare privind protecţia mediului ce se aplică pe
teritoriul R.B.D.D.;
 să cunoască convenţiile internaţionale cu privire la conservarea vieţii sălbatice, la care
România este parte. O parte dintre aceştia au şi atribuţia de a trimite observaţiile privind
păsările sălbatice, datele statistice ajungând la BIRD LIFE INTERNATIONAL, prin Societatea
Ornitologică Română (*** 2006b).
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CARACTERISTICI ALE VARIABILITĂŢII ŞI
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN ROMÂNIA
Carmen-Sofia DRAGOTĂ, Ines GRIGORESCU, Monica DUMITRAŞCU, Mihai DOROFTEI

ROMÂNIA ‐ caracteristici climatice generale
Poziţia geografică a României pe paralela de 450 latitudine nordică, la jumătatea distanţei
dintre ecuator şi polul nord, ca şi în sud‐estul continentului european, situează țara noastră în
zona climatică temperat‐continentală. Barajul orografic al Munţilor Carpaţi determină
direcţionarea circulaţiei generale atmosferice, delimitând mai multe sectoare cu diferite influenţe
climatice: oceanice (în partea centrală şi de vest a ţării) caracterizate prin predominanţa maselor
de aer maritime (umede), cantităţi de precipitaţii bogate şi prezenţa vântului de vest;
mediteraneene (în sud‐vest) cu veri fierbinţi, toamne ploioase şi ierni blânde; continental‐
excesive (în est şi sud‐est) generând ierni geroase şi veri secetoase, îngheţuri şi brume timpurii şi
târzii, viscole violente; Scandinavo‐Baltice (în nord‐estul ţării) cu umezeală mare vara şi ierni
geroase; pontice (în sud‐est) marcat prin contraste termice moderate, valori ridicate ale insolaţiei
şi duratei de strălucire a Soarelui şi cantităţi scăzute de precipitaţii, brize marine etc. şi de tranziţie
(în câmpia dintre Olt şi Argeş), evidenţiat prin reducerea cantităţilor de precipitaţii de la vest spre
est concomitent cu creşterea gradului de continentalism etc.
Principalele caracteristici ale regimului climatic al României sunt condiţionate de
interacţiunea complexă dintre factorii genetici ai climei: factorii astronomici şi tereştri (radiaţia
solară globală, mişcările Pământului, suprafeţele oceanice şi ariile continentale etc.), factorii
dinamici ai atmosferei (tipurile majore de circulaţie ‐ vestică, polară, tropicală şi de blocare) şi
caracteristicile suprafeţei active (relieful ‐ etajarea verticală a climei şi dimensionarea spaţiului
climatic şi topoclimatic, vegetaţia, solurile, suprafeţele acvatice, influenţa activităţilor umane)
(Bălteanu et al., 2006; Sandu et al., 2008). Un rol important în distribuţia latitudinală şi altitudinală
a parametrilor tuturor elementelor meteorologice specifice diagnozei climatice îl are diversitatea
caracteristicilor spaţiului geografic românesc. Elementele meteorologice reper în evaluarea
potenţialului climatic sunt: temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice şi vântul.
Temperatura aerului este caracterizată prin valori medii anuale cu un ecart de variabilitate de
peste 13° C (peste 11° C în sudul Câmpiei Române, sudul şi vestul Banatului şi pe litoralul Mării
Negre şi sub ‐2.0° C, pe culmile montane la peste 2000 m altitudine) cu variaţii temporale
(semestriale şi anotimpuale) şi spaţiale (de la o regiune la alta) accentuate. Temperaturile extreme
reprezintă abateri faţă de valorile medii multianuale ca urmare a unor valuri de aer rece polar sau
cald tropical. Acestea au atins minima absolută de –38.5° C înregistrată la 24 ianuarie 1942, în cea
mai geroasă lună a secolului XX, la Bod (Depresiunea Braşov) şi maxima absolută de 44.5° C din 10
august 1951 (ferma Ion Sion, comuna Râmnicelu din Câmpia Brăilei). În evaluarea pe termen lung
a caracteristicilor climatice (1894…2010) şi evidenţierea semnalelor de schimbări climatice, un rol
deosebit îl au valorile extreme ale diferitelor caracteristici termice din semestrul rece (nopţi
geroase, zile de iarnă şi cu îngheţ) şi semestrul cald al anului (zile de vară şi zile şi nopţi tropicale),
cu impact asupra mediului (fig. 2b).
Precipitaţiile atmosferice sunt condiţionate de poziţia geografică a României faţă de
principalii centri barici, de rolul de baraj orografic al Carpaţilor şi de caracteristicile reliefului care
imprimă un regim pluviometric moderat, diferenţiat altitudinal (de la circa 350 mm/an în regiunile
cele mai joase, la peste 1400 mm/an în regiunile montane înalt) şi de la vest la est (peste 600
mm/an în Câmpia Banato‐Crişană şi sub 350 mm/an în Delta Dunării).
Extremele anuale au cumulat cantităţi cuprinse între 2370 mm în 1980 la Stâna de Vale şi 137
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mm/an în 2000 la Sulina. În cursul anului, cantităţile cele mai mici se înregistrează în luna
februarie, iar cele mai mari în lunile mai‐iunie (maximul principal) şi la sfârşitul toamnei, începutul
iernii (maximul secundar).
Vântul prezintă o mare variabilitate spaţială atât ca frecvenţă, cât şi ca viteză pe direcţii,
determinată de particularităţile generale ale circulaţiei atmosferice şi de complexitatea reliefului
prin etajare altitudinală, fragmentare, pantă şi expunerea versanţilor, alternanţa culmilor şi a
culoarelor de vale, prezenţa ariilor depresionare etc. În cursul anului, cele mai mari viteze se
înregistrează iarna (depăşind 8‐12 m/s la peste 1500 m altitudine) şi cele mai mici vara (sub 1 m/s
în arealele depresionare).
Regimul eolian este completat de manifestările locale ale vântului dintre care mai
semnificative sunt: brizele de munte şi marine, fohnul (în exteriorul Carpaţilor şi Subcarpaţilor de
Curbură, estul şi sudul Munţilor Apuseni, depresiunile Maramureş, Giurgeu şi Ciuc etc.), crivăţul
(în partea estică şi sud‐estică a ţării), austrul (în Oltenia şi Banat), suhoveiul sau “vântul negru”
(Dobrogea) etc.
VARIABILITATEA ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE – cadrul general
De‐a lungul timpului, pe Terra s‐au înregistrat oscilaţii şi fluctuaţii climatice reprezentând
abateri pozitive şi negative în raport cu o stare normală a vremii pe o perioadă suficient de lungă
de observaţii (considerată media multianuală) şi reprezentativă din punct de vedere climatologic.
Astfel, pentru perioada actuală, Organizaţia Meteorologică Mondială a stabilit ca normă
climatologică sau perioadă standard climatologică, media calculată pe o perioadă de 30 ani
(1961‐1990) care se suprapune unui orizont temporal cu o activitate umana intensă (Stehr şi von
Storch, 2009 citaţi în Busuioc et al., 2010a).
Începuturile cercetărilor privind variabilitatea şi schimbările climatice. Încă de la sfârşitul
secolului al XIX‐lea (1883) Julius von Hann distingea diferenţa dintre schimbările progresive
(“schimbări climatice”) şi schimbările ciclice (oscilaţii în jurul mediei), fără a exista dovezi
suficiente pentru a evidenţierea schimbărilor progresive din timpul perioadelor istorice. Ulterior,
în 1890, Eduard Brückner în lucrarea Climate changes since 1700 îşi punea problema justificării
variaţiilor nivelului Mării Caspice observate prin cicluri de periodicitate climatică de 35 de ani. În
1896, Sven Arrhenius teoretizează pentru prima dată efectul gazelor de seră. În România primele
opinii cu privire la schimbările climatice au aparţinut întemeietorului meteorologiei româneşti,
Ştefan Hepites, care în 1898 în lucrarea Schimbatu‐s'a clima? afirmă faptul că o perioadă de 30‐
40 ani de observaţii meteorologice într‐o ţară cu climat excesiv de variabil ca al României nu este
suficientă pentru a determina cu o precizie satisfăcătoare constantele sale climatice, susţinând
ideea schimbărilor ciclice (fluctuaţii în jurul mediei) (Busuioc et al., 2010a).
Abia în 1979, la cererea Casei Albe, Academia Naţională de Ştiinţe a SUA a elaborat Raportul
Charney, considerat o primă sinteză a cunoştinţelor disponibile cu privire la impactul posibil al
activităţilor umane asupra climei. În acest context, Prof. Bert Bolin, coautor al raportului devine
co‐fondator şi primul preşedinte al Grupului Interguvernamental privind Schimbarea Climei
(Intergovernmental Panel on Climate Change ‐ IPCC1).
În 1988, Adunarea Generală a Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP) şi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) prin rezoluţia 43/53,
creează IPCC, organism care reuneşte specialişti şi oficiali ai statelor membre menit să evalueze
nivelul de cunoştinţe referitoare la schimbarea climei, să pregătească rapoarte specifice care să
prezinte într‐o manieră obiectivă şi transparentă informaţiile ştiinţifice privind riscul schimbării
climei ca urmare a activităţii umane, efectele potenţiale ale acesteia şi să propună măsuri de
1

IPCC‐ul îşi desfăşoară activitatea în cadrul a 3 grupuri de lucru care vizează evaluarea ştiinţifică a sistemului climatic
şi a schimbărilor climatice (Grupul de Lucru I ‐ WGI); evaluarea vulnerabilităţii sistemelor naturale şi socio‐economice
la schimbarea climei precum şi adoptarea de măsuri de adaptare (Grupul de Lucru II ‐ WGII) şi evaluarea aspectelor
legate de limitarea emisiei gazelor cu efect de seră şi a atenuării efectelor schimbărilor climatice precum şi înaintarea
de propuneri către factorii de decizie (Grupul de Lucru III ‐ WGIII).
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adaptare şi diminuare.
În 21 martie 1994 se adoptă Convenţia‐Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor
climatice ca rezultat al Conferinţei ONU privind mediul şi dezvoltarea care a avut loc la Rio de
Janeiro în 1992, în care se subliniază rolul activităţilor umane în creşterea concentraţiilor de gaze
cu efect de seră determinând astfel, în medie, o încălzire suplimentară a suprafeţei terestre.
Totuşi, se notează şi faptul că prognoza schimbărilor climatice este afectată de un mare număr de
incertitudini, atât în derularea lor în timp, cât şi ca amploare şi caracteristici regionale.
Între toate documentele care se referă la schimbările climatice, IPCC elaborează reperele la
care se raportează în prezent lumea ştiinţifică internaţională. Până în prezent au fost prezentate
patru rapoarte. Primul, elaborat în 1990, a reprezentat un bilanţ al cunoştinţelor ştiinţifice privind
schimbările climatice, constituind baza în elaborarea proiectului Convenţiei ‐ Cadru adoptată în
1994. În cel din 1995 se confirmă rolul activităţilor umane în schimbările climatice, fiind prevăzută
o creştere a temperaturii aerului cu 1‐3.5° C până în 2100 şi o creştere a nivelului oceanului
planetar cu 15‐95 cm. Acesta furnizează informaţii cheie pentru adoptarea Protocolului de la
Kyoto (1997). Cel de‐al treilea raport, publicat în 2001, reprezintă o sinteză a tuturor cercetărilor
ştiinţifice promovând capacitatea modelelor şi simulărilor computerizate pentru a oferi proiecţii
climatice utile pe perioade îndelungate şi la nivel planetar, precum şi legătura de cauzalitate
directă dintre creşterea temperaturii globale în ultimii 50 de ani şi diversificarea formelor de
presiune antropică. Ultimul raport (2007) estimează o creştere a temperaturii aerului la nivel
global cu 1.8 – 4.0° C şi o ridicare a nivelului Oceanului Planetar cu 18‐58 cm, precizându‐se ca mai
mult de 90% din cauzele încălzirii globale se datorează intensificării emisiilor de gaze cu efect de
seră. De remarcat este faptul că pentru prima data WGI al IPCC a selectat în grupul de lucru 3
experţi români de la Administraţia Naţională de Meteorologie pentru elaborarea documentaţiei:
dr. Aristita Busuioc şi dr. Roxana Bojariu (autori principali) şi dr. Constanţa Boroneant (referent
ştiintific) (*** 2007c).
Factorii care influenţează variabilitatea/schimbarile climatice. Factorii care contribuie la
variabilitatea şi schimbările climatice pot fi grupaţi în mai multe categorii principale (Busuioc et
al., 2010a): factori naturali externi (ciclul de viaţă al Soarelui şi variabilitatea activităţii solare,
schimbări geologice, caracteristicile mişcărilor Pământului); factori naturali interni (variabilitatea
internă datorată complexităţii geosistemului) şi factori antropogeni (schimbările în compoziţia
chimică a atmosferei ‐ „efectul de seră”, schimbări în modul de utilizare a terenurilor).
Dimensiunea globală a schimbărilor climatice. S‐a constatat o creştere a temperaturii medii
globale a aerului în ultima sută de ani (cu 0.6° C în perioada 1901‐2000), mult mai accentuată în
condiţiile includerii intervalului 2001‐2005 marcat de evenimente extreme cu abateri pozitive la
nivel global (cu aproximativ 0.74° C în perioada 1906 ‐2005) (*** 2007c).
Astfel, după anul 1850 s‐au constatat 12 ani cei mai calzi din perioada de observaţii
meteorologice dintre care, 11 s‐au produs intervalul 1995‐2006. Continuarea procesului de
încălzire se va menţine chiar daca emisiile de gaze cu efect de seră vor fi stopate, remarcându‐se
totodată diferenţieri între cele două mari componente ale suprafeţei active globale – Oceanul
Planetar şi continente, mai afectate fiind cele din urmă. Un prim efect remarcat este reducerea
suprafeţei acoperită cu gheaţă şi zăpadă în ambele emisfere.
Un alt indicator al schimbărilor climatice la nivel global, creşterea nivelului mării, a înregistrat
o rată medie de 0.17 m pe întreg secolul XX, mai ridicată în intervalul 1993‐2003 (3.1 mm/an) faţă
de 1.8 mm/an în perioada 1961‐2003 (*** 2007c).
Variabilitatea spaţio‐temporală a cantităţilor de precipitaţii este pronunţată, evidenţiindu‐se
creşteri semnificative în estul Americii de Nord şi de Sud, nordul Europei, nordul şi centrul Asiei şi
descreşteri in Sahel, regiunea mediteraneană, sudul Africii şi sudul Asiei. Totodată, regiunile
tropicale şi subtropicale au fost afectate de secete intense şi de durată, în special după anul 1970.
La acestea s‐au adăugat şi creşterea frecvenţei, intensităţii şi duratei evenimentelor extreme
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(precipitaţii intense, nopti/zile cu temperaturi caracteristice etc.) şi a manifestării ciclonilor
tropicali.
Cu toate acestea, la nivelul comunităţii ştiinţifice internaţionale există o serie de certitudini şi
incertitudini referitoare la manifestarea semnalelor de variabilitate şi schimbări climatice.
CERTITUDINI ŞI ARGUMENTE PRO

INCERTITUDINI ŞI ARGUMENTE CONTRA

creşterea temperaturii aerului la nivel global cu şi în trecut s‐au înregistrat perioade cu încălziri masive,
0.75° C în secolul al XX‐lea, mai accentuată după la scări locale sau globale:
1990 (*** 2007c)
în perioada caldă de acum 3 mil. ani în compoziţia
atmosferei terestre conţinutul în CO2 era cu mult mai
mare decât în prezent datorită frecvenţei erupţiilor
fluctuaţiile naturale actuale ale climei la nivel global vulcanice şi a prezenţei vegetaţiei forestiere pe suprafeţe
sunt efectul persistenţei şi acumulării treptate cu mult mai extinse;
seculare în atmosferă a gazelor cu efect de seră
în timpul ultimei epoci interglaciare, în urmă cu 125‐150
(GES);
mii ani, temperatura atmosferei inferioare era cu 2…5°C
mai mare decât cea actuală (Busuioc et al., 2010a).
compactare temporală, la numai zeci de ani, a ciclul
actual al încălzirii globale datorat creştereii
conţinutului de CO2 în comparaţie cu ciclurile
trecute, mult mai lungi:
Europa ‐ temperatura aerului relativ constantă caracterul reversibil şi instabil al compoziţiei
(1900 şi 1986), urmată de o creştere de >1°C (1986‐ atmosferei terestre (nu doar legat de CO2), cu cicluri bine
definite, la scări temporale mari;
2010);
America de Nord ‐ creştere puternică a
temperaturii aerului până în 1930, urmată de o
scădere accentuată şi o nouă creştere după 1970
(Busuioc et al., 2010a);
creşterea concentraţiei poluanţilor şi a GES ar determina
condiţionarea semnalelor de schimbări climatice
şi a recordurilor termice de gazele cu efect de seră o răcire a atmosferei terestre, în legătură cu mărimea
particulelor şi natura lor chimică;
(GES) în proporţie de 90% (*** 2007c);
toate modelele climatice simulate sugerează o dendroclimatologia evidenţiază prezenţa unui climat
puternică manifestare a schimbărilor climatice la cald în nordul Europei pe un interval lung de timp în
condiţiile aportului scăzut al emisiilor de origine
nivel arctic ex. topirea gheţarilor;
antropică. Ex. înainte de anul 1000 e.n. ‐ climat cald şi
umed în Peninsula Scadinavă;
valabilitatea modelelor de proiecţie climatică prin mecanismul complex genetic al climei Terrei nu poate fi
aplicarea principiilor fizice sunt diferite faţă de cele simulat prin ecuaţii matematice fără a ţine cont de
principiile fizicii. Ex. circuitul apei în natură care nu este
economice, empirice.
inclus în niciun model;
diversitatea modelelor climatice cu diferenţe ce acoperă
de la 2 la 6° C.
Tab. 1. Certitudini şi incertitudini cu privire la manifestarea semnalelor de variabilitate şi schimbări
climatice la nivel global şi regional

Dimensiunea Europenă a schimbărilor climatice. La nivel European, temperatura aerului a
crescut cu aproximativ 1° C în ultimul secol, faţă de 0.6‐0.74° C la nivel global, în timp ce în tendinţa
de evoluţie a cantităţilor de precipitaţii lichide şi solide există diferenţieri regionale marcate o
creştere valorică care s‐a resimţit în special în nordul Europei şi o acutizare a fenomenului de
secetă din sudul continentului. În acelaşi timp, după 1980, s‐a remarcat intensificarea
fenomenelor meteorologice extreme reprezentate mai ales prin valuri de caniculă (2000, 2003 –
record istoric, 2007 etc.) soldate adeseori prin incendii de pădure, cantităţi excedentare de
precipitaţii pe areale extinse (2005, 2008 etc.) urmate de viituri şi inundaţii, episoade succesive de
viscol cu intensităţi foarte mari etc.
În acest context, cele mai vulnerabile regiuni din Europa sunt: Europa de Sud şi Bazinul
Mediteranean, prin efectele combinate ale creşterii pronunţate a temperaturii aerului şi ale
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reducerii cantităţii de precipitaţii; Peninsula Scandinavă unde se preconizează intensificarea
precipitaţiilor lichide în detrimentul celor solide; Regiunea Arctică caracterizată prin cele mai
intense creşteri de temperatură în comparaţie cu alte regiuni ale globului; arealele montane (în
special Munţii Alpi), unde temperaturile cresc rapid, determinând topirea masivă a stratului de
zăpadă şi gheţarilor montani; regiunile de coastă prin creşterea nivelului mării şi a riscului
producerii de intensificări de vânt; bazine hidrografice mici şi arealele depresionare dens
populate expuse în principal viiturilor şi inundaţiilor.
VARIABILITATEA ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL‐XX‐LEA
În România, la majoritatea staţiilor meteorologice cu şir lung de date omogenizate (1901‐
2005) s‐a remarcat, sub aspect termic, un proces de încălzire semnificativă cu aproximativ 0.5° C
pe întreaga perioadă, respectiv cu 0.05° C pe deceniu. În cadrul perioadei analizate, s‐au remarcat
variaţii de durată lungă cum au fost încălzirile considerabile din prima parte a secolului XX (până în
1946) sau perioada mai rece din intervalul 1951‐1984. Aceleaşi diferenţieri s‐au remarcat şi scară
regională prin înregistrarea unor valori mai ridicate (0.7° C) pe litoral, la unele staţii meteorologice
din vestul ţării şi în regiunile nordice (max. 0.9° C la Botoşani), comparativ cu celelalte regiuni ale
ţării. Anotimpual, sub aspect termic, s‐au remarcat câteva tendinţe semnificative de încălzire:
iarna (mai accentuată în toată ţara cu 1.0° C), primăvara şi vara (redusă în regiunile nordice cu
0.5°C şi mai semnificativă în interiorul arcului Carpatic, regiunile nordice şi pe litoral) şi de uşoară
răcire toamna (cu 0.1° C pe întreaga suprafaţă a ţării) (Busuioc et al., 2010a; Busuioc et al., 2010b).
Sub aspect pluviometric, pentru aceeaşi perioadă (1901‐2005), s‐a observat o tendinţă de
uşoară scădere a cantităţilor de precipitaţii, de asemenea, cu diferenţieri spaţiale şi temporale
accentuate. Astfel, anotimpual, se remarcă o scădere cantitativă iarna şi primăvara în sudul şi estul
ţării şi o creştere redusă vara şi toamna cu caracter izolat.
În regimul eolian, s‐a remarcat o tendinţă generală de scădere a vitezelor medii anuale (mai
evidentă în regiunile extra‐carpatice, cu precădere în sudul şi estul ţării) şi anotimpuale (iarna şi
primăvara în regiunile extra‐Carpatice şi în spaţiul montan şi vara şi toamna, mai puţin evidente în
regiunile extra‐carpatice).
Cea mai importantă componentă a schimbărilor climatice, cu impact direct şi vizibil asupra
mediului, este reprezentată de evenimentele extreme, în special cele termice şi cele pluviometrice.
Extremele termice reprezentate prin durata şi intensitatea valurilor de căldură, prezintă o
tendinţă pronunţată de creştere, mai ales după 1985‐1988, la nivel anual şi anotimpual (în special
iarna şi vara) cu intensităţi diferite de la o regiune la alta. Cele mai afectate regiuni sunt cele din
sudul şi estul ţării cu excepţia litoralului. De asemenea, zilele cu temperaturi caracteristice din
semestrul cald prezintă o tendinţă crescătoare ca şi valorile mediilor şi maximelor anuale, cu un
record istoric atins în anul 2000, atât în Europa cât şi în sudul teritoriului României.
Conform criteriului de ierarhizare al hazardelor naturale la scară globală (Bryant, 1991),
„fenomenul de risc natural” cu cel mai puternic impact asupra mediului este seceta privită în
ansamblul componentelor specifice (sinoptică, hidrologică, meteorologică şi climatologică) şi
evaluată după o serie de criterii cantitative şi calitative. Ierarhizarea s‐a făcut prin acordarea de
note pentru fiecare fenomen natural de risc, de la 1 la 5, în care 1 reprezintă situaţia cea mai
severă, iar 5 reprezintă situaţia cea mai puţin severă. Astfel (tab. 2):
1. Gradul de severitate al fenomenului se referă la intensitatea acestuia sau a întregului
complex de fenomene asociate lui. (Ex. pentru fenomenele cu intensitate foarte mare, de tipul
descărcărilor electrice se va acorda nota 1, în timp ce pentru cele a căror energie se eliberează
treptat se vor acorda note din ce în ce mai mari ‐ valuri de frig sau de căldură, secete etc.).
2. Durata evenimentului se cuantifică potrivit perioadei de timp cât durează fenomenul, de
la milisecunde, secunde ‐ descărcările electrice sau minute ‐ grindină, ploi torenţiale (nota 5) până
la câteva luni sau câţiva ani – secetele (nota 1);
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3. Suprafaţa totală afectată, de la câţiva metri pătraţi ‐ descărcări electrice (nota 5) până la mii de
km2 – secetele (nota 1);
4. Totalul persoanelor afectate cuprinde numărul răniţilor, morţilor şi al dispăruţilor. În România,
acest parametru a fost cuantificat astfel: atunci când nu este afectată sănătatea oamenilor
(nota 5) până la înregistrarea unui număr ridicat de victime umane (nota 1).
5. Totalul pierderilor economice reprezintă suma la care sunt evaluate toate pierderile materiale
suferite de populaţia unei regiuni afectate de un fenomen natural de risc. Acestea se
cuantifică în moneda ţării respective, de la nota 5 (fără pierderi economice) la nota 1 (cu
pierderi economice foarte mari) ;
6. Impactul pe termen lung reprezintă probabilitatea de revenire a sistemului afectat de un
fenomen la o stare cât mai apropiată de cea iniţială, care poare varia de la câteva ore sau zile
(ploi torenţiale), până la câţiva ani sau chiar zeci de ani (secete intense şi prelungite). Notele
acordate sunt descrescătoare de la 5 ‐ dacă efectul fenomenului nu se resimte după încetarea
acţiunii acestuia, la 1 ‐ în cazul în care efectul durează câteva luni sau mai mult ;
7. Viteza de declanşare a fenomenului şi perioada de anticipare (de prognoză) a acestuia
oscilează între (nota 1) de ordinul secundelor cu declanşare rapidăm grad de periculozitate
ridicat datorat măsurilor dificile de prevenire şi (nota 5) de ordinul săptămânilor;
8. Apariţia fenomenelor asociate cuantifică numărul de fenomene ce însoţesc un fenomen
natural de risc considerat principal. Astfel, nota 1 este acordată când apar de cele mai multe
ori mai multe fenomene asociate, iar nota 5 când fenomenele asociate sunt puţine sau chiar
lipsesc;
9. Frecvenţa de apariţie a fenomenului se cuantifică atât în funcţie de modul de producere şi
ponderea fenomenului în timpul anului (Ex. nota 5 când fenomenul apare foarte frecvent în
timpul anului; nota 1 – acesta se poate produce în orice anotimp).
Potrivit acestei ierarhizări (Croitoru şi Moldovan 2005), rezultă că în Sudul României
(Muntenia şi Oltenia) hazardele climatice care ocupă primele locuri sunt: seceta, valurile de
căldură, vântul tare şi viscolul, în timp ce în Dobrogea şi Litoralul Românesc al Mării Negre, seceta
se menţine pe primul loc, urmată de vântul tare apoi valurile de căldură şi viscolul (tab. 2).
HAZARDUL
Secetă
Valuri de căldură
Vânt tare
Viscol
Precipitații frontale
Furtuni cu grindină
Valuri de frig
Precipitații convective
Fenomene orajoase
Chiciură
Ceață

CRITERII DE IERARHIZARE
MEDIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sudul României (Muntenia și Oltenia)
2.0
1 1 1 3 1 1 5 3 2
1 2 1 2 3 2 4 2 2
2.1
1 4 3 2 1 2 2 2 3
2.2
1 2 2 2 2 3 4 2 2
2.2
2.3
1 2 2 1 2 3 4 4 2
1 4 4 4 2 2 2 1 2
2.4
2.7
2 2 1 1 2 5 4 4 3
3 4 3 4 4 4 2 1 2
3.0
3.2
1 5 5 4 5 4 1 2 2
4 3 2 2 3 2 4 5 4
3.2
5 2 2 4 4 5 3 4 2
3.4

HAZARDUL
Secetă
Valuri de căldură
Vânt tare
Viscol
Precipitații frontale
Furtuni cu grindină
Valuri de frig
Precipitații convective
Fenomene orajoase
Chiciură
Ceață

CRITERII DE IERARHIZARE
MEDIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dobrogea și Litoralul Românesc al Marii Negre
2.0
1 1 1 3 1 1 5 3 2
1 3 2 2 2 2 2 2 3
2.1
2.4
2 2 1 3 3 3 4 2 2
3 2 1 3 2 3 4 2 2
2.4
2.6
1 4 3 4 2 2 2 1 4
2.6
1 4 3 4 2 4 2 1 2
3.0
1 2 2 4 3 4 4 4 3
3.1
2 2 1 3 3 5 4 5 3
3.2
1 5 5 4 5 4 1 2 2
3 3 2 5 4 4 3 5 2
3.4
5 2 2 4 4 5 3 4 2
3.4

1. gradul de severitate
4. totalul pierderilor umane
7. violența fenomenului
2. durata evenimentului
5. totalul pierderilor economice
8. producerea hazardelor asociate
3. extinderea arealului
6. impactul pe termen lung
9. frecvența de apariție a fenomenului
Tab. 2. Ierarhizarea fenomenelor climatice extreme în sudul şi sud‐estul României

Spre deosebire de valurile de căldură, valurile de frig prezintă o tendinţă de scădere a
frecvenţei şi duratei, în special în cursul iernii (între 0 şi 40 zile) şi în regiunile extra‐carpatice,
marcate şi de valori extreme ale zilelor caracteristice semestrului rece al anului.
Extremele pluviometrice se remarcă în domeniul negativ (cantităţi deficitare) prin creşterea
duratei maxime a zilelor foarte secetoase în special în sudul ţării şi în timpul iernii. Totodată
cantităţile maxime de precipitaţii căzute în intervale scurte de timp (24, 48 şi 72 de ore)
înregistrează tendinţe descrescătoare iarna şi crescătoare toamna.
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Fig. 1. Regionarea climatică a Românei (Sursa: Bogdan, Niculescu, 2006)
Semestrul rece al anului

40-50
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260

Nopți geroase

(Tmin ≤ –10.0º C)

10-20

(1500 m)
(2000 m)
(2500 m)
(1500 m)
(2000 m)
(2500 m)
(1500 m)
(2000 m)
(2500 m)

< 5 (litoral)
5-10 (Delta Dunării)
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Nopți tropicale
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a

Sursa: Sandu et al., 2008

b

>100 (S Câmpiei Române)
80-100 (restul arealelor)
20-30 (Câmpia de Vest)
20-60 (Câmpia Română)
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Sursa: prelucrare după Bogdan, Niculescu, 2006; Sandu et al., 2008, cu adăugiri

Fig. 2. Repartiţia teritorială a valorilor temperaturii medii anuale a aerului (a) şi
a zilelor cu diferite temperaturi caracteristice (b) din perioada 1961‐2000
Staţia
meteorologică

I

II

III

IV

V

LUNILE
VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

Anual

Stâna de Vale (1110 m) 104.2 101.0 96.4 124.9 170.8 216.0 166.6 149.4 114.4 112.8 122.9 24.6 1604.0
Vlădeasa (1830 m)

84.5 74.8 70.0 80.0 127.9 188.0 151.3 133.3 85.4 69.5 83.0 82.5 1225.1

Vf. Omu (2504 m)

75.8 84.0 78.3 88.9 109.9 142.4 125.5 105.8 65.3 60.5 56.8 70.9 1063.9

Ceahlău Toaca (1897 m) 47.4 48.3 44.5
Braşov (528 m)

a

Sursa: Dragotă, 2006; Sandu et al., 2008

59.1 84.8 110.0 106.9 99.1 48.1 37.3 44.4 41.7 771.6

35.9 31.9 36.9 56.8 89.5 127.0 101.7 85.1 57.8 49.9 35.6 36.7 744.8

Timişoara (91 m)

40.2 38.6 37.6 49.8 64.6 81.1 57.7 50.9 42.9 49.5 51.4 48.9 613.2

Cluj-Napoca (363 m)

26.6 26.9 25.6 45.9 74.4 90.0 78.9 74.3 40.8 37.0 31.4 29.9 581.7

Buc. Filaret (82 m)

40.6 34.0 37.4 44.4 68.1 86.0 57.8 51.2 39.1 41.1 48.5 41.1 589.3

Griviţa (50 m)

34.6 32.4 26.6 38.5 59.7 68.4 56.7 47.0 31.3 31.6 42.0 37.8 506.6

Iaşi (104 m)

30.5 27.2 27.4 44.0 55.8 82.8 68.6 55.9 43

Sulina (0 m)

23.9 22.6 17.9 24.3 30.6 35.9 27.7 29.1 26.7 28.7 36.9 27.1 330.5

b

31.3 37.4 29.5 533.4

Sursa: Bălteanu et al., 2006; Dragotă, 2006

Fig. 3. Repartiţia teritorială a cantităţilor anuale (a) şi lunare (b) de precipitaţii (1961‐2000)
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%
Sursa: FP6-CLAVIER

Fig. 4. Abaterea procentuală a cantităţilor de precipitaţii în 2021‐2050 faţă de 1961‐1990 prin scenariul A1B
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Fig. 5. Schimbările în media anuală a temperaturii aerului pentru perioadele 2021‐2050 (a)
şi 2071‐2100 (b) faţă de perioada standard climatologică (1961‐1990) Sursa: Busuioc et al., 2010a
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Fig. 6. Schimbările în media anuală a cantităţilor de precipitaţii pentru perioadele 2021‐2050 (a)
şi 2071‐2100 (b) faţă de perioada standard climatologică (1961‐1990) Sursa: Busuioc et al., 2010a
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PROIECŢII PRIVIND VARIABILITATEA ŞI SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN
ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL XXI‐LEA
Scenariile referitoare la schimbările climatice realizate cu diferite modele statistice indică o
încălzire a climei concomitent cu o scădere a cantităţilor de precipitaţii şi o intensificare a
fenomenelor climatice extreme pentru toate perioadele proiectate (2021‐2050; 2071‐2100) faţă
de perioada standard climatologică (1961‐1990), cu diferenţe în funcţie de scenariul de emisie a
gazelor cu efect seră considerat. Un exemplu relevant este scăderea cantităţilor de precipitaţii în
Europa centrală şi de sud‐est pentru intervalul 2021‐2050 (fig. 4).
În acest context, se estimează ca la nivelul României, pentru cele două intervale de schimbări
climatice proiectate, temperatura aerului să prezinte un semnal de creştere diferenţiat valoric şi
anotimpual (tab. 3; fig. 5).
Perioadele de schimbări climatice proiectate
Anotimpurile
2021‐2050
2071‐2100
1.6° C
2.3° C
primăvara
3.3° C
vara
1.0° C
2.8° C
toamna
1.0° C
iarna
2.6° C
1.4° C
Tab. 3. Tendinţa de evoluţie a temperaturii aerului conform scenariului de schimbări climatice A1B

Precipitaţiile atmosferice înregistrează un semnal slab de scădere a cantităţilor în lunile de
iarnă şi unele luni de primăvară şi toamnă pentru intervalul 2020‐2050. În acelaşi interval
maximele în 24 ore scad cantitativ în vestul şi estul ţării şi cresc cu 6 mm/zi în regiunile montane şi
depresionare.
La nivelul perioadei 2071‐2100 se remarcă o scădere semnificativă în lunile de iarnă şi vară şi în
unele luni de primăvară şi toamnă în timp ce cantităţile maxime căzute în 24 ore prezintă o
creştere în regiunile intra şi extra carpatice cu 4 mm/zi, iar în cele montane cu 16 mm/zi (fig. 6).
Sub aspectul evenimentelor climatice extreme (media temperaturilor maxime/minime
zilnice şi în special numărul anual al zilelor consecutive tropicale şi caniculare) se remarcă o
creştere a frecvenţei şi intensităţii acestora, în special în sudul ţării, diferenţiat valoric între cele
două perioade proiectate: cu 7% (2021‐2050), respectiv cu 40% (2071‐2100).
FACTORII CLIMATICI DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Caracteristicile generale climatice ale Deltei Dunării sunt cele temperat continentale, cu
diferenţieri între arealele vestice şi cele estice, induse de influenţa continentală limitrofă,
respectiv cea maritimă, dar şi între cele nordice şi sudice (cu deschidere spre Câmpia Rusă,
respectiv Podişul Dobrogei de Nord şi Central). În general, clima Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
este determinată de influenţele continentale, pontice, maritime şi cele ale aerului în advecţie
(Bogdan, 2008).
Particularităţile geomorfologice (altitudinea mică, relativa uniformitate, absenţa obstacolelor
orografice majore în calea advecţiei principalelor mase de aer şi deschiderea largă spre toate
direcţiile de vânt) determină trăsături climatice comune care impun variaţii periodice şi
neperiodice tuturor elementelor meteorologice. La acestea se adaugă influenţele climatice
impuse de particularităţile morfohidrografice şi cele ale învelişului vegetal zonal şi azonal. Local se
dezvoltă topoclimatele complexe ale deltei fluviatile, deltei fluvio‐marine şi ale Complexului
lagunar Razim‐Sinoie, prezentând o multitudine de topoclimate elementare naturale şi antropice.
Sub aspect climatic, spaţiul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării reprezintă rezultanta principalelor
manifestări ale extremelor pozitive la scara întregii ţări:
 cele mai ridicate valori ale radiaţiei solare şi implicit ale duratei de strălucire a Soarelui;
 cele mai ridicate valori ale temperaturii aerului;
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cea mai mare persistenţă a timpului senin, în special vara şi la orele amiezii;
cele mai mici cantităţile medii multianuale de precipitaţii;
 cele mai mari cantităţi de precipitaţii căzute în intervale scurte de timp (24 şi 48 de ore);
 intervale lungi cu fenomene de uscăciune şi secetă climatologică (între primele trei locuri
pe ţară ca frecvenţă, durată şi intensitate);
 frecvenţe şi viteze mari ale vântului ‐ cele mai mari valori energetice din ţară;
 intensitatea mare a evaporaţiei şi evapotranspiraţiei;
 frecvenţa şi intensitatea crescută a fenomenelor meteorologice periculoase (averse de
ploaie şi zăpadă, ceaţă, viscol etc.).
Diagnoza climatică pentru spaţiul analizat s‐a bazat pe prelucrarea datelor climatice de la
staţiile meteorologice reprezentative (tab. 4).
Perioada de funcţionare
Lat. N Long. E Alt. (m)
Staţia meteorologică




45° 11'
44° 46'
45° 11'
44° 54'
44° 41'

Tulcea
Jurilovca
Gorgova
Sfântu Gheorghe Deltă
Gura Portiţei

28° 49'
28° 53'
29° 12'
29° 36'
29° 00'

4.4
29.0
2.8
1.4
2.0

1961‐2007
1961‐2007
1961‐2007
1961‐2007
1985‐2007

Tab. 4. Staţiile meteorologice reprezentative în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Cele mai importante elemente meteorologice cu implicaţii directe atât în definirea
potenţialului climatic actual, cât şi în anticiparea semnalelor de schimbări climatice sunt
temperatura aerului, cantităţile de precipitaţii şi vântul (fig.7) cu parametrii climatici
reprezentativi.
Astfel, privind regimul termic, distribuţia în cursul anului a mediilor lunare ale temperaturii
aerului prezintă o relativă uniformitate pe suprafaţa arealului analizat, evidenţiindu‐se lunile
extreme ianuarie şi iulie cu cele mai mici, respectiv cele mai mari valori din timpul anului. O
singură excepţie o constituie Gura Portiţei, unde inerţia încălzirii apei mării face ca luna august să
prezinte cele mai mari valori din cursul anului (tab. 5).
Staţia meteorologică Lunile

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII Anual

11.2
media -0.6 0.8 4.7 10.9 16.8 20.8 22.7 21.8 17.0 11.5 6.3 1.5
Tulcea max 5.3 6.5 9.2 13.7 19.6 23.2 25.7 24.6 20.7 15.3 10.3 5.7 12.9
9.6
min -8.2 -7.7 -1.6 7.2 14.6 19.1 20.4 18.9 14.6 9.4 0.6 -3.8
media -0.5 0.6 4.2 10.1 16.1 20.3 22.5 22.0 17.4 11.9 6.4 1.5 11.0
Jurilovca max 4.9 5.8 8.1 12.6 18.5 22.7 25.9 24.6 21.4 16.5 10.5 4.9 12.5
9.4
min -7.6 -7.3 -2.0 6.9 13.6 18.5 20.3 18.6 14.7 9.8 0.9 -3.1
11.1
media -0.6 0.6 4.5 10.8 16.8 20.8 22.5 21.5 16.8 11.4 6.2 1.5
Gorgova max 4.9 5.6 8.1 13.2 19.3 23.3 25.5 24.0 20.3 15.5 10.4 5.2 12.8
9.5
min -8.1 -7.6 -1.5 7.3 14.6 19.1 20.6 18.4 14.6 9.1 1.0 -3.3
11.2
media 0.3 1.1 4.3 9.9 15.9 20.3 22.3 21.6 17.3 12.2 7.1 2.4
Sfântu Gheorghe max 5.1 5.8 7.6 12.2 18.5 22.8 25.4 23.8 20.9 16.7 11.4 5.8 14.7
7.1
min -6.5 -7.4 -1.7 6.7 13.6 18.7 20.2 17.9 15.0 9.5 1.9 -2.2
media 1.8 0.5 1.3 4.9 10.3 16.2 20.8 23.3 23.1 18.2 12.8 6.9 11.9
Gura Portiţei max 5.1 5.3 6.0 8.0 12.6 17.8 23.3 26.0 24.8 22.3 14.8 11.4 15.9
9.6
min -2.6 -3.8 -3.6 -1.6 6.9 13.3 17.9 20.3 20.3 15.7 10.8 1.8
Tab. 5. Temperaturile medii ale aerului, cele mai mari şi cele mai mici medii lunare şi anuale (1961‐
2007) la staţiile meteorologice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Caracteristicile intervalelor cu temperaturi medii zilnice semnificative pentru formaţiunile
vegetale din arealul analizat se referă la anumite praguri termice vitale în declanşarea unor faze
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fenologice: prima şi ultima zi a intervalului, durata acestuia şi suma temperaturilor care depăşesc
pragul respectiv (tab. 6).
Durata
Suma
intervalului
temperaturilor
Intervalul anual cu temperaturi medii zilnice pozitive ( 0° C)
11.02 ‐ 21.02
21.12 ‐ 1.01
325 ‐ 350
4000 ‐ 4100
Tulcea
după 1.01
1. 02 ‐ 11.02
325 ‐ 350
4000 ‐ 4100
Jurilovca
Gorgova
1. 02 ‐ 11.02
21.12 ‐ 1.01
325 ‐ 350
4100 ‐ 4150
după 1.01
Sfântu Gheorghe Deltă
350 ‐ 360
4150 ‐ 4200
înainte de 1.02
Gura Portiţei
după 1.01
1. 02 ‐ 11.02
325 ‐ 350
4000 ‐ 4100
Intervalul anual cu temperaturi medii zilnice 5° C
240 ‐ 250
11.11 ‐ 21.11
4000
Tulcea
înainte de 21.03
1.04 ‐ 11.04
240 ‐ 250
3900 ‐ 4000
21.11 ‐ 1.12
Jurilovca
Gorgova
240 ‐ 250
3900 ‐ 4000
21.11 ‐ 1.12
înainte de 21.03
Sfântu Gheorghe Deltă
21.03 ‐ 1.04
250 ‐ 275
3900 ‐ 4000
21.11 ‐ 1.12
Gura Portiţei
21.03 ‐ 1.04
240 ‐ 250
3900 ‐ 4000
21.11 ‐ 1.12
Intervalul anual cu temperaturi medii zilnice 10° C
11.04 ‐ 21.04
21.10 ‐ 1.11
240 ‐ 250
3400 ‐ 3600
Tulcea
11.04 ‐ 21.04
21.10 ‐ 1.11
240 ‐ 250
3400 ‐ 3600
Jurilovca
Gorgova
11.04 ‐ 21.04
21.10 ‐ 1.11
240 ‐ 250
3400 ‐ 3600
Sfântu Gheorghe Deltă
11.04 ‐ 21.04
21.10 ‐ 1.11
250 ‐ 275
3400 ‐ 3600
Gura Portiţei
11.04 ‐ 21.04
21.10 ‐ 1.11
240 ‐ 250
3400 ‐ 3600
Tab. 6. Parametrii climatici ai intervalelor cu medii zilnice peste şi sub anumite praguri termice
caracteristice la staţiile meteorologice reprezentative în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
Prima zi

Staţia meteorologică

Ultima zi

Se remarcă atingerea şi depăşirea unor sume de temperaturi peste pragurile valorice
analizate la unele staţii meteorologice care evidenţiază potenţialul termic ridicat al R.B.D.D., cu rol
esenţial în dezvoltarea unor specii cu cerinţe termice ridicate ( 10 ºC).
Intensitatea proceselor de răcire din sezonul rece al anului, cât şi a celor de încălzire din
sezonul cald este evidenţiată de frecvenţa medie lunară şi anuală a zilelor cu diferite temperaturi
caracteristice: nopţi geroase (temperaturi minime ‐10 ºC); zile cu îngheţ (temperaturi minime
0 ºC); zile de iarnă (temperaturi maxime 0 ºC); zile de vară (temperaturi maxime 25 ºC);
zile tropicale (temperaturi maxime 30ºC); nopţi tropicale (temperaturi minime 20 ºC) (tab.
7) şi mai ales a consecutivităţii acestora.
Staţii meteorologice IX
Tulcea
Jurilovca
Gorgova
Sf. Gheorghe
Tulcea
Jurilovca
Gorgova
Sf. Gheorghe
Tulcea
Jurilovca
Gorgova
Sf. Gheorghe

X

XI

XII

I

II

III

IV

Nopţi geroase (temp. minime ‐10º C)
0.2 1.4 4.7 2.4 0.5
0.2 4.1 2.0 0.4
0.1 1.2 4.4 2.2 0.3
0.6 3.4 1.6 0.3
Zile cu îngheţ (temp. minime 0º C)
0.1 2.1 8.3 18.4 23.8 19.0 11.6 0.6
0.8 7.2 17.6 23.8 18.7 11.6 0.6
0.1 1.2 8.6 18.4 24.3 19.2 10.8 0.3
0.0 1.1 6.3 15.9 21.7 17.4 9.5 0.4
Zile de iarnă (temp. maxime 0º C)
0.4 4.1 8.8 5.3 1.3
0.3 3.0 7.3 4.7 1.3
0.4 3.6 8.3 5.4 1.5
0.2 2.0 5.8 4.3 1.2

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

Zile de vară (temp. maxime 25º C)
0.8 7.9 18.2 24.3 24.0 11.5 1.4 0.1
0.3 3.9 14.2 24.8 23.0 8.3 0.5 0.1
0.5 5.6 17.4 24.6 22.3 10.0 0.6
0.1 1.8 11.5 21.8 21.4 5.4 0.2
Zile tropicale (temp. maxime 30º C)
0.4 4.1 8.1 7.5 1.6
0.1 2.0 5.2 5.1 0.3
0.2 2.6 5.5 5.1 0.4
0.7 2.6 1.9 0.2
Nopţi tropicale (temp. minime 20º C)
0.9 3.0 1.9 0.2
1.4 4.5 4.1 0.2
2.3 5.2 2.2
1.3 4.1 3.1

Tab. 7. Frecvenţa zilelor caracteristice din semestrul rece şi semestrul cald al anului în R.B.D.D.
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Trecerea temperaturilor extreme zilnice prin praguri semnificative din punct de vedere
climatic şi frecvenţa zilelor cu astfel de temperaturi evidenţiază specificul local, întregit de
influenţele meteorologice exterioare spaţiului geografic al R.B.D.D., indicând totodată ecartul
mediu şi maxim de variaţie a temperaturilor extreme semnificative.
Şi de această dată se detaşează luna ianuarie pe întreaga suprafaţă analizată cu frecvenţa cea
mai mare a zilelor caracteristice semestrului rece şi luna iulie pentru cele caracteristice
semestrului cald. În strânsă corelaţie cu temperatura aerului se află şi temperatura solului cu
valori mai mari decât în spaţiul microclimatic, dar care prezintă o importanţă deosebită în
desfăşurarea ciclurilor vegetative.
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Fig. 8. Cantităţile medii lunare (a) şi semestriale (b) multianuale de precipitaţii în R.B.D.D. (1961‐2007)

Cantităţile maxime de precipitaţii totalizate în secvenţe temporale scurte (24, 48 şi 72 de ore)
prezintă o distribuţie aleatorie, constituind elemente de hazard climatic cu repercusiuni majore
asupra mediului (fig.9). Condiţiile sinoptice şi fizico‐geografice specifice arealului studiat, imprimă
un regim hidric specific, determinând producerea celor mai contrastante valori ale acestuia.
Încălzirea solului şi a aerului, intensă vara şi la începutul toamnei, declanşează procese
repetate de convecţie termică foarte activă, care în condiţiile unor pătrunderi masive de aer umed
aduse de ciclonii retrograzi şi de fronturile din sud şi sud‐vest, determină producerea de cantităţi
diurne de precipitaţii care depăşesc de trei şi chiar patru ori media lunară multianuală (ex.
recordul maxim absolut de 530.6 mm/30.08.1924 la C.A. Rosetti) al căror efect mecanic poate
provoca importante pagube.
Staţia
meteorologică

Lunile
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Tulcea 11.7 11.3 13.1 13.7 16.9 21.6 23.4 18.4 20.4 13.2 15.5 14.7
Jurilovca 9.7 10.7 10.7 12.4 15.6 16.1 14.3 17.2 16.4 11.9 14.5 12.5
Gorgova 9.6 10.4 11.2 11.0 13.6 21.5 18.9 18.5 17.0 10.6 13.3 12.7
Sfântu Gheorghe 9.5 10.1 8.5 10.0 13.3 14.7 17.1 19.8 22.1 11.0 13.3 10.2
Gura Portiței 7.6

Gura Portiței

27.07.1997

Sf. Gheorghe

22.08.1987

Gorgova

04.06.1986
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05.08.1972

XII
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Fig. 9. Cantitatea medie lunară a maximelor căzute în 24 de ore (a) şi maximele diurne anuale
(b) ale cantităţilor de precipitaţii în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (1961…2007)

Regimul eolian contribuie prin parametrii săi (direcţie şi viteză) la amestecul maselor de aer cu
proprietăţi termice şi hidrice diferite, iar prin prezenţa calmului atmosferic (viteze = 0 m/s) la
stagnarea acestora pe durate variabile. În funcţie de viteza şi frecvenţa sa, vântul participă la
împrăştierea seminţelor, sporilor etc., contribuind la extinderea arealelor de dezvoltare a speciilor
vegetale atât autohtone cât şi alohtone.
În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării analiza frecvenţei anuale a vântului pe direcţii, în tot
timpul anului, evidenţiază ca predominante direcţiile nord şi nord‐vest îndelta fluvială, apoi
nord, nord‐vest şi nord‐est în cea marină şi în Complexul lacustru Razim‐Sinoie. Frecvenţa medie
anuală a calmului atmosferic variază între 21 şi 23 % din an în sectoarele vestice ale deltei fluviale
(Tulcea şi Jurilovca), este în jur de 10% în cele centrale (Gorgova) şi coboară sub 15% în sectorul
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marin (Sf. Gheorghe şi Gura Portiţei). În cursul anului, în diferite luni, frecvenţa vântului pe direcţii
nu se deosebeşte prea mult de cea anuală. Schimbările anotimpuale ale circulaţiei generale a
atmosferei nu determină schimbări esenţiale în regimul local al frecvenţei vântului, acesta
menţinându‐se relativ stabil (fig. 10).
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Fig. 10. Rozele frecvenţei şi vitezei medii anuale ale vântului pe direcţii în R.B.D.D.

În regim lunar multianual viteza vântului indiferent de direcţie oscilează în funcţie de
dominanţa componentelor circulaţiei atmosferice prezentând cele mai mari valori în intervalul
ianuarie‐aprilie şi cele mai mici în intervalul iulie‐octombrie (fig. 11).
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Fig. 11. Viteza medie lunară a vântului (m/s) indiferent de direcţie în R.B.D.D. (1961…2007)

Delta Dunării se situează pe primele locuri din România în ceea ce priveşte frecvenţa şi
intensitatea vitezelor energetice, cu o ponderea relativă şi cumulată a vitezei vântului pe praguri
semnificative esenţială în valorificarea potenţialului energetic al regiunii (tab. 8). Se observă
faptul că la staţia meteorologică Jurilovca şi în arealul limitrof acesteia frecvenţa vântului tare (>
16 m/s) deţine o pondere însemnată comparativ cu toate celelalte staţii localizate în spaţiul
continental al Deltei Dunării.
Scara
Stația meteorologică

Tulcea
Jurilovca
Gorgova
Sf. Gheorghe

%
relativă
cumulată
relativă
cumulată
relativă
cumulată
relativă
cumulată

0‐1 m/s
vânt slab
40.9
40.9
27.0
27.0
41.4
41.4
31.8
31.8

2‐5 m/s

6‐10 m/s 11‐15 m/s 16‐20 m/s

vânt cu viteze energetice
35.6
76.5
40.8
67.8
43.1
84.6
40.1
71.9

19.3
95.8
26.0
93.7
14.6
99.2
23.2
95.1

3.2
99.0
4.3
98.0
0.6
99.8
3.1
98.2

tare
1.0
100.0
2.0
100.0
0.2
100.0
1.7
100.0

Tab. 8. Ponderea relativă (%) şi cumulată (număr de cazuri) a vitezei vântului pe praguri semnificative în R.B.D.D.

În ultimele decenii s‐a putut remarca o accentuare a variabilităţii climatice cu diferenţieri
regionale semnificative atât la nivel global (planetar) cât şi regional şi local. Totodată, şi semnalele
de schimbări climatice manifestate prin creşterea temperaturii aerului, descreaşterea cantităţilor
de precipitaţii şi creşterea intensităţii şi frecvenţei fenomenelor climatice extreme (ploi
torenţiale, valuri de căldură, extinderea fenomenelor de secetă şi ariditate, furtuni cu grindină
etc.) imprimă diferenţieri regionale ce diferă de la scara planetară la cea a României, unde, cele
mai afectate regiuni se găsesc în sud şi sud‐est.
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Glosar de termeni

Element meteorologic ‐ variabilă sau fenomen atmosferic ce caracterizează starea timpului într‐
un anumit areal și la într‐un anumit interval temporar (ex. temperatura aerului, presiunea
atmosferică, vântul, umiditatea, orajul, ploaia sau ceața).
Eveniment climatic extrem ‐ cea mai mare și cea mai mică valoare a parametrilor climatici
înregistrați într‐un interval de timp determinat;
Fenomen climatic/meteorologic periculos – stări atmosferice stabile caracteristice unui anumit
context genetic (ex. ploi torențiale, valuri de căldură, seceta și ariditatea, furtuni cu grindină
etc.) care, în anumite condiții, poate căpăta caracter de hazard/risc;
Hazard ‐ eveniment potențial dăunător, generat de fenomene naturale sau de activități umane
care pot să determine pierderi de vieți omenești, rănirea unor persoane, perturbarea
activităților sociale și economice sau degradarea mediului (Bălteanu și Șerban, 2005;
Bălteanu și Costache, 2006).
Normă climatologică sau perioadă standard climatologică ‐ media oricărui parametru al
elementelor meteorologice calculată pe o perioadă de 30 ani (1961‐1990) care se
suprapune unui orizont temporal cu o activitate umana intensă (Stehr și von Storch, 2009
citați în Busuioc et al., 2010a);
Parametru climatic – variabilă statistică a oricărui element meteorologic calculat la o scară
temporală climatică de cel puțin 30 de ani pentru a defini o caracteristică spațială a acestuia
(ex: media, maxima, minima etc.);
Risc ‐ probabilitatea de producere a unor consecințe dăunătoare sau pierderile posibile (decese,
persoane rănite, pierderi de proprietăți, pagube aduse activităților economice și distrugeri
ale mediului) care rezultă din interacțiunea dintre hazardele naturale sau antropice și
condițiile de vulnerabilitate sau capacitatea de adaptare dintr‐un anumit teritoriu. Așadar,
riscul este în funcție de dimensiunes hazardului (cutremure, alunecări, inundații etc.) și de
gradul de vulnerabilitate/capacitate de adaptare a societății (Sandu, Bălteanu, 2005).
Schimbare climatică ‐ schimbare semnificativă statistic înregistrată în evoluția valorilor medii ale
unui element meteorologic (în special temperatura și cantitatea de precipitații) care persistă
o perioadă mai lungă de timp. Aceasta poate avea efecte importante pe plan economic,
social sau asupra mediului înconjurător (*** 2007c);
Variabilitate climatică – 1. schimbările în timp descrise prin diferențele sesizabile în calculele
statistice pe termen lung ale elementelor meteorologice; 2. abateri pozitive și negative în
raport cu o stare normală a vremii pe o perioadă suficient de lungă de observații (media
multianuală) și reprezentativă din punct de vedere climatologic;
Vulnerabilitate ‐ gradul de expunere al omului, bunurilor sale și a mediului față de diferite
hazarde. Vulnerabilitatea cuprinde mai multe condiții și procese corelate cu factorii fizici,
sociali, economici și de mediu care măresc susceptibilitatea comunității față de impactul
hazardelor (Bălteanu și Șerban, 2005; Bălteanu și Costache, 2006).
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HABITATE ACVATICE DIN DELTA DUNĂRII
– REPERE ÎN EVALUARE ŞI MONITORIZARE
Anca SÂRBU, Paulina ANASTASIU, Daniela SMARANDACHE

Conform Directivei Europene privind Calitatea Apelor (WFD 2000/60/EC) plantele acvatice
reprezintă unul dintre elementele biologice ce trebuie evaluate în procesul de stabilire a calităţii
apelor de suprafaţă şi a condiţiilor de referinţă.
Ele reprezintă o categorie importantă de producători primari, fiind implicate atât direct cât şi
indirect în desfăşurarea funcţiilor ecosistemelor acvatice şi a zonelor de ecoton. Răspunsurile
plantelor acvatice la variaţiile factorilor abiotici sunt prompte şi reflectă calitatea apei în care
acestea trăiesc (Sârbu, 2002).
Eutrofizarea, modificările geo‐morfologice sau schimbările climatice sunt tot atâtea provocări
la care plantele acvatice vor reacţiona diferit. Răspunsurile lor se reflectă în modificări ale
compoziţiei comunităţilor vegetale şi determină în timp schimbări, care afectează calitatea şi
respectiv integritarea tipului de habitat (Vădineanu et al., 1998).
În acest context, prezenta lucrare îşi propune să nominalizeze tipurile de habitate acvatice
desemnate pentru Delta Dunării, să caracterizeze două dintre ele, pe care le considerăm a fi
reprezentative, să avertizeze asupra competitorilor acvatici identificaţi în Delta Dunării şi să
prezinte câteva repere metodologice utilizabile în evaluarea şi monitorizarea stării vegetaţiei
acvatice.
TIPURILE DE HABITATE ACVATICE DE APĂ DULCE DIN DELTA DUNĂRII
Conform Formularului Standard Natura 2000 şi a unor lucrări de referinţă precum „Habitatele
din România” (Doniţă et al., 2005) şi „Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din
România” (Gafta et Mountford, 2008), au fost identificate pentru Delta Dunării următoarele cinci
tipuri de habitate acvatice de apă dulce:
Hab. 3160 ‐ Lacuri distrofe şi iazuri
Hab. 3130 ‐ Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe, cu vegetaţie din Littorelletea
uniflorae şi/sau Isoëto‐Nanojuncetea
Hab. 3140 ‐ Ape puternic oligo‐mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara
Hab. 3150 ‐ Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie din Magnopotamion sau Hydrocharition
Hab. 3260 ‐ Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din
Ranunculion fluitantis şi Calitricho‐Batrachion
O bogăţie de specii semnificativă caracterizează tipurile de habitate 3150 şi respectiv 3260,
habitate ce pot fi considerate reprezentative pentru Delta Dunării. Cele mai frecvente plante
acvatice şi palustre din Delta Dunării se regăsesc în tabelul 1.
Habitat 3150 ‐ Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie din Magnopotamion sau Hydrocharition
Acest tip de habitat cuprinde lacuri, iazuri, bălţi, ghioluri, braţe închise din Delta Dunării cu
adâncime care variază între 0,4 – 2,5 m, în care apa este mai limpede sau mai tulbure dar
întotdeauna este eutrofă şi bogată în baze dizolvate (pH ~7).
Vegetaţia acvatică este reprezentată de hidrofite şi higrofite diverse şi este în general
stratificată în patru nivele: i) plante natante; ii) plante submerse fixate, ancorate sau flotante, iii)
plante submerse înrădăcinate şi cu frunzele plutind pe suprafaţa apei, iv) plante emerse, adesea
amfibii.
Plantele natante sunt reprezentate de: Lemna minor L., L. gibba L., Spirodela polyrrhiza (L.)
Schleid., Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., Hydrocharis morsus‐ranae L., Nymphoides peltata
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Tab. 1. Plante acvatice şi palustre din Delta Dunării (Ciocârlan 2009)
Nr.

Denumirea taxonului

Nr.

Denumirea taxonului

1

Acorus calamus L.

35

Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John

2

Agrostis gigantea Roth

36

Epilobium palustre L.

3

Aldrovanda vesiculosa L.

37

Epipactis palustris (L.) Crantz

4

Alisma gramineum Lej.

38

Equisetum fluviatile L. em. Ehrh.

5

Alisma lanceolatum With.

39

Equisetum hyemale L.

6

Alisma plantago-aquatica L.

40

Equisetum palustre L.

7

Alopecurus arundinaceus Poir.

41

Equisetum telmateia Ehrh.

8

Azolla filiculoides Lam.

42

Erianthus hostii Griseb.

9

Berula erecta (Huds.) Coville

43

Euphorbia palustris L.

10

Butomus umbellatus L.

44

Galega officinalis L.

11

Calamagrostis canescens (Web. ex F.H.Vigg.) Roth

45

Galium palustre L.

12

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

46

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

13

Calla palustris L.

47

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.

14

Callitriche palustris L.

48

Groenlandia densa (L.) Fourr.

15

Caltha palustris L.

49

Hippuris vulgaris L.

16

Carex acutiformis Ehrh.

50

Hottonia palustris L.

17

Carex buekii Wimm.

51

Hydrocharis morsus-ranae L.

18

Carex dioica L.

52

Iris pseudacorus L.

19

Carex divisa Huds.

53

Lathyrus palustris L.

20

Carex elata All.

54

Lemna gibba L.

21

Carex extensa Gooden.

55

Lemna minor L.

22

Carex pseudocyperus L.

56

Lemna trisulca L.

23

Carex riparia Curtis

57

Liparis loeselii (L.) Rich.

24

Carex rostrata Stokes

58

Litorella uniflora (L.) Asch.

25

Carex vesicaria L.

59

Lycopus europaeus L.

26

Ceratophyllum demersum L.

60

Lycopus exaltatus L. fil.

27

Ceratophyllum submersum L.

61

Lysimachia vulgaris L.

28

Cicuta virosa L.

62

Lythrum salicaria L.

29

Cladium mariscus (L.) Pohl

63

Lythrum virgatum L.

30

Comarum palustre L.

64

Marsilea quadrifolia L.

31

Elatine macropoda Guss.

65

Mentha aquatica L.

32

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.

66

Myosotis scorpioides L.

33

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.

67

Myriophyllum spicatum L.

34

Elodea canadensis Michx.

68

Myriophyllum verticillatum L.
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Denumirea taxonului

69 Najas marina L.

106 Sagittaria latifolia Willd.

70 Najas minor All.

107 Sagittaria sagittifolia L.

71 Nasturtium officinale W.T.Aiton

108 Sagittaria trifolia L.

72 Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.

109 Salvinia natans (L.) All.

73 Nymphaea alba L.

110 Schoenoplectus lacustris (L.) Pallas

74 Nymphaea candida C. Presl

111 Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Pallas

75 Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze

112 Schoenoplectus supinus (L.) Pallas

76 Oenanthe aquatica (L.) Poir.

113 Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Pallas

77 Peucedanum palustre (L.) Moench

114 Schoenoplectus triqueter (L.) Pallas

78 Phragmites australis (Cav.) Steud.

115 Scutellaria galericulata L.

79 Polygonum amphibium L.

116 Sium latifolium L.

80 Polygonum mite Schrank

117 Sium sisarum L.

81 Potamogeton acutifolius Link ex Roem. et Schult.

118 Sparganium emersum Rehmann

82 Potamogeton berchtoldii Fieber

119 Sparganium erectum L. em. Rchb.

83 Potamogeton compressus L.

120 Spirodella polyrhiza (L.) Schleid.

84 Potamogeton crispus L.

121 Stachys palustris L.

85 Potamogeton gramineus L.

122 Stratiotes aloides L.

86 Potamogeton lucens L.

123 Symphytum tanaicense Steven

87 Potamogeton natans L.

124 Teucrium scordium L.

88 Potamogeton nodosus Poir.

125 Thelypteris palustris Schott

89 Potamogeton pectinatus L.

126 Trapa natans L.

90 Potamogeton perfoliatus L.

127 Typha angustifolia L.

91 Potamogeton pusillus L. em. Fieber

128 Typha latifolia L.

92 Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.

129 Typha laxmannii Lepech.

93 Ranunculus aquatilis L.

130 Utricularia australis R.Br.

94 Ranunculus circinatus Sibth.

131 Utricularia bremii Heer

95 Ranunculus flammula L.

132 Utricularia minor L.

96 Ranunculus fluitans Lam.

133 Utricularia vulgaris L.

97 Ranunculus lingua L.

134 Vallisneria spiralis L.

98 Ranunculus peltatus Schrank

135 Veronica anagallis-aquatica L.

99 Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.

136 Veronica anagalloides Guss.

100 Ranunculus rionii Lagger

137 Veronica beccabunga L.

101 Ranunculus trichophyllus Chaix

138 Veronica catenata Pennell

102 Rorippa amphibia (L.) Besser

139 Veronica scardica Griseb.

103 Rorippa palustris (L.) Besser

140 Veronica scutellata L.

104 Rumex hydrolapathum Huds.

141 Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.

105 Ruppia maritima L.

142 Zannichellia palustris L.
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comunităţilor vegetale: i) competiţia bazată pe toleranţa diferită a speciilor faţă de concentraţiile
mari de nutrienţi (N, P), ii) competiţia pentru lumină, iii) competiţia bazată pe eficienţa strategiilor
reproductive.
Dezvoltarea diferitelor specii de hidrofite se asociază cu un anumit nivel trofic al apei, o
anumită transparenţă a apei, un anumit pH şi respectiv adâncime. Modificarea acestor condiţii
abiotice declanşează diferite forme de competiţie interspecifică, care avantajează în anumite
condiţii date, dezvoltarea speciilor competitoare, specii care au caracteristici structurale şi
fiziologice avantajante.
În timp, procesul se soldează cu declinul plantelor acvatice mai puţin adaptate efectelor pe
care le induc schimbările factorilor de mediu şi în final cu reducerea diversităţii speciilor şi cu
modificarea structurii comunităţilor vegetale.
În acest sens, unele hidrofite sunt N‐sensibile (Chara fragilis Desvaux, Elodea canadensis
Michx., Myriophyllum spicatum, Najas marina, Nitellopsis obtusa (N.A.Desvaux) J.Groves), iar
altele N‐tolerante (Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatus, P. lucens) sau chiar
puternic nitrofile (Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum) (Sârbu, 2006). Diferenţe
semnificative există între hidrofite şi din punctul de vedere al pigmenţilor asimilatori. Doar
anumite specii (Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus L., P. pectinatus) care au un
conţinut ridicat de pigmenţi asimilatori se pot dezvolta atunci când transparenţa apei se reduce
(Sârbu et al., 1999).
În acest sens, sunt de semnalat doi competitori acvatici semnificativi, reprezentaţi de Elodea
nuttallii şi de Ceratophyllum demersum L. ssp. platyacanthum (Cham.) Nyman, plante N‐
tolerante, cu corp vegetativ robust, bine adaptate în competiţia pentru lumină şi cu reproducere
vegetativă eficientă.
Elodea nuttallii
Elodea nuttallii specie alohtonă invazivă, semnalată în România din anul 1998 (Ciocârlan et al.,
1998) a fost identificată în ultimii ani ca fiind dominantă în majoritatea canalelor din Delta Dunării.
Este o specie invazivă (Anastasiu et Negrean, 2007) deosebit de competitivă în condiţii de
eutrofizare (Sârbu et al., 2006), fiind capabilă să elimine în mare parte din ecosistemele acvatice
din Delta Dunării specia Elodea canadensis. Cei 2 taxoni se pot deosebi morfologic prin
caracteristicile frunzei (fig. 1, fig. 2).
O serie de mecanisme eficiente de răspuns, susţinute de variabilitatea unor caractere morfo‐
structurale şi fiziologice, avantajează specia Elodea nuttallii şi explică succesul dezvoltării sale în
condiţii de eutrofie: N‐toleranţă (eutrofă, nitrofilă), eficienţă în competiţia pentru lumină,
eficienţă reproductivă (fig. 3).
Competiţia pentru lumină între macrofitele submerse şi între acestea şi fitoplancton este un
mecanism care determină în bună parte, în condiţii de eutrofizare, structura comunităţilor de
plante submerse. Succesul speciei Elodea nuttallii în competiţia pentru lumină se bazează atât pe
creşterea sa verticală eficientă cât şi pe conţinutul ridicat de pigmenţi asimilatori (14,75 mg/g
substanţă uscată). Structura robustă a corpului vegetativ este asigurată de următoarele
particularităţi structurale care nu se regăsesc la Elodea canadensis: reducerea ţesutului aerifer la
un singur rând de canale aerifere mici şi îngroşarea secundară evidentă a pereţilor celulari primari,
cu menţinerea vitalităţii celulelor (fig. 4, fig. 5).
Eficienţa reproducerii vegetative constă în abilitatea de a depozita cantităţi mari de amidon în
celule foliare şi caulinare ale apexurilor tulpinale, generând astfel un număr impresionant de
structuri reproductive persistente peste iarnă, din care se vor dezvolta în anul următor tot atâţia
indivizi noi.
Caracteristicile structurale şi fiziologice ale speciei Elodea nuttallii şi eficienţa reproducerii
vegetative îi oferă un avantaj semnificativ în competiţia cu Elodea canadensis, dar şi cu alte
macrofite acvatice, incapabile să facă faţă provocărilor induse de eutrofizare.
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Comparativ cu Elodea canadensis specie oligo‐mezotrofă şi mezotermă, E. nuttallii, specie
eutrofă, nitrofilă, moderat termofilă până la termofilă are toate avantajele invazivităţii în condiţii de
eutrofizare, asociate cu prognozatele schimbări climatice.
Cercetările efectuate în perioada 2002‐2004 în cadrul proiectului internaţional „Macrophytes,
River Corridor, Land Use, Habitats – a multifunctional study in the Danube catchment based on a GIS
approach – MIDCC”, au evidenţiat faptul că într‐un interval de timp scurt (6 ani), Elodea nuttallii a
devenit dominantă în multe canale din Delta Dunării.
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum demersum, specie deosebit de competitivă, cu caracter aproape invaziv, s‐a
regăsit în ecosistemele din lunca şi Delta Dunării prin două subspecii (C. demersum ssp. demersum şi
C. demersum ssp. platyacanthum) care sunt de fapt o expresie a diversităţii sale genetice (fig. 6, fig. 7).
Prin aceste două subspecii, Ceratophyllum demersum acoperă o gamă largă de stări trofice,
asigurându‐şi în momentul de faţă, persistenţa şi dominanţa în marea majoritate a ecosistemelor
acvatice.
Ceratophyllum demersum este o altă hidrofită care dispune de multiple adaptări morfologice,
fiziologice şi comportamentale, care îi asigură dezvoltarea şi dominanţa în ecosistemele lentice cu
grad avansat de trofie.
Este o plantă N‐tolerantă, eficientă în utilizarea sursei de carbon anorganic, are perioadă de
vegetaţie îndelungată (martie‐noiembrie) şi este eficientă în competiţia pentru lumină atât prin
strategia de creştere verticală şi capacitatea de a se desprinde de substrat pe măsura atenuării
luminii, cât şi prin stocul de pigmenţi fotosintetici realizat.
Are o capacitate ridicată de preluare şi încorporare a nutrienţilor şi este puţin dependentă faţă de
variaţia rezervei O2 şi CO2 din apă.
Este bine adaptată la reproducerea vegetativă, fiind capabilă să realizeze acumulări masive de
amidon spre toamnă, în aproape toate ţesuturile cormului, asigurând menţinerea vitalităţii
îndelungate a celulelor, în perioada înrăutăţirii condiţiilor abiotice.
Pe măsura avansării gradului de trofie însă, Ceratophyllum demersum ssp. demersum este
înlocuit treptat de Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum, specie eutrofă, puternic nitrofilă,
cu corp vegetativ robust susţinut de dezvoltarea ţesuturilor mecanice (colenchim angular), cu
conţinut mai ridicat de pigmenţi asimilatori (17,82 mg/g substanţă uscată) şi hibernacule numeroase,
bogate în acumulări de amidon, ceea ce asigură o eficienţă sporită a supravieţuirii acestor structuri
reproductive peste iarnă (fig. 8, fig. 9, fig. 10).
REPERE ÎN EVALUAREA VEGETAŢIEI ACVATICE DIN CURSURILE DE APĂ
Conform Directivei Europene privind Calitatea Apelor, macrofitele acvatice (hidrofite şi amfifite)
sunt desemnate ca parametru biologic utilizabil în estimarea calităţii apelor şi în monitorizarea
evoluţiei acesteia. Pentru evaluarea vegetaţiei acvatice, se poate utiliza o metodă elaborată de către
Kohler și testată iniţial în Germania (Kohler et al., 1971), care este listată recent în European Standard.
Metoda recomandă utilizarea pentru lacuri a transectelor, iar pentru cursurile de apă a unităţilor
de inventariere adiacente, ţine cont de parametrii de habitat (structura malului, tipul de sediment,
transparenţa Secchy, adâncimea apei, utilizarea terenurilor învecinate) (Kohler et Janauer, 1995) şi
utilizează ca parametrii biologici pentru macrofitele acvatice: i) compoziţia în specii şi ii) abundenţa în
biomasă (biovolumul).
Metodologia de lucru
Informaţii detaliate privind această metodologie şi aplicabilitatea ei în raport cu cerinţele Water
Framework Directive EU, sunt accesibile pe INTERNET – www.midcc.at. În consecinţă, în acest capitol
vor fi prezentate doar cele mai semnificative aspecte ale metodei de lucru: delimitarea unităţilor de
lucru, parametrii biologici evaluaţi, parametrii de habitat evaluaţi, echipamente necesare desfăşurării
cercetărilor din barcă, fişa de teren, diagrame pentru interpretarea datelor.
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Fig. 1. Elodea canadensis – habitus

Fig. 2. Elodea nuttallii – habitus

Elodea canadensis este
în regresie

Elodea nuttallii este
în expansiune
N‐toleranţă

Oligo‐mezotrofă

FRAGIL
Canale aerifere mari şi multe
Pereţi celulari subţiri

Pigmenţi asimilatori:
12,42 mg/g subst. uscată

20‐30% dintre apexurile
caulinare acumulează amidon
şi devin hibernacule

Specie mezotermă

Corp vegetativ

Competiţia pentru
lumină

Efiecienţa reproducerii
vegetative

Schimbări climatice

Eutrofă și Nitrofilă

ROBUST cu creştere verticală
Reducerea canalelor aerifere
Îngroşarea pereţilor celulari

Pigmenţi asimilatori:
14,75 mg/g subst. uscată

80% dintre apexurile
tulpinale acumulează amidon
şi devin hibernacule

Specie moderat termofilă
până la termofilă

Fig. 3. Câteva caracteristici structurale şi fiziologice ale taxonilor
Elodea canadensis şi Elodea nuttallii
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Fig. 4. Elodea canadensis – aspect din anatomia tulpinii în secţiune transversală prin tulpină

Fig. 5. Elodea nuttallii – aspect din anatomia tulpinii în secţiune transversală prin tulpină
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Fruct
Fig. 6
Ceratophyllum demersum ssp. demersum
– habitus

Fruct
Fig. 7
Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum
– habitus

Ceratophyllum demersum
ssp. demersum

Ceratophyllum demersum
ssp. platyacanthum

Cele două subspecii au caracteristici diferite ce le permit
să acopere o zonă largă de variaţie a factorilor de mediu

Mezo‐eutrofă

Absenţa colenchimului
angular
Pereţi celulari subţiri
Pigmenţi asimilatori:
14,91 mg/g subst. uscată

Formează hibernacule
numeroase

N‐toleranţă

Corp vegetativ

Competiţia pentru
lumină

Efiecienţa reproducerii
vegetative

Eutrofă puternic nitrofilă

ROBUST
Prezenţa colenchimului
angular
Îngroşarea pereţilor celulari
Pigmenţi asimilatori:
17,82 mg/g subst. uscată

Formează hibernacule
numeroase

Fig. 8. Câteva caracteristici structurale şi fiziologice ale taxonilor
Ceratophyllum demersum ssp. demersum şi Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum
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Fig. 9. Ceratophyllum demersum ssp. demersum – aspect din anatomia
tulpinii în secţiune transversală prin tulpină

Fig. 10. Ceratophyllum demersum ssp. platyachantum – aspect din anatomia tulpinii
în secţiune transversală prin tulpină cu evidenţierea colenchimului angular
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Această metodă de evaluare a vegetaţiei acvatice s‐a utilizat în anul 2001 în Delta Dunării (Sârbu,
2003), iar în perioada 2002‐2004 în aproape tot sectorul românesc al Dunării: canalul principal de la
Baziaş la Tulcea, braţele Borcea şi Măcin, braţele Chilia, Sulina, Sf. Gheorghe şi 16 canale din Delta
Dunării.
Ultimile cercetări s‐au desfăşurat în cadrul proiectului European „Macrophytes, River Corridors,
Land Use, Habitats – a multifunctional study in the Danube catchment based on a GIS – approach”,
coordonat de către Universitatea din Viena. S‐a realizat în acest sens un prim inventar al vegetaţiei
acvatice din sectorul românesc al Dunării, utilizând metoda standardizată Kohler.
Delimitarea unităţilor de inventariere
Un prim pas în iniţierea cercetărilor asupra plantelor acvatice, a fost reprezentat de delimitarea
unităţilor de inventariere de‐a lungul coridorului fluvial:
În lungul canalului principal al Dunării, acolo unde există borne kilometrice, unităţile de
inventariere au avut o lungime standard de 1000 m;
În lungul canalelor şi zonelor inundabile unde nu există borne kilometrice, unităţile de
inventariere pot avea lungimi variate, cuprinse între 50 m – 500 m; în acest caz, limita unei unităţi de
inventariere este dată fie de schimbarea abundenţei a cel puţin uneia dintre speciile de plante de
apă, fie de schimbarea semnificativă a caracteristicilor malului şi a zonelor adiacente.
Parametrii biologici evaluaţi
Pentru fiecare unitate de inventariere se evaluează următorii parametrii biologici: lista de specii,
biomasa vegetală (biovolumul) şi forma de creştere a plantelor.
Lista de specii include toate plantele acvatice identificate într‐o unitate de inventariere.
Biomasa vegetală (biovolumul) ţine cont de dezvoltarea pe verticală şi pe orizontală a fiecărei
specii prezente în unitatea de inventariere.
Pentru estimarea biovolumului, se utilizează scara Kohler care are cinci trepte: 1‐ planta este
rară, 2 – planta este ocazională, 3 – planta este frecventă, 4 – planta este abundentă, 5 – planta este
foarte abundentă. În fiecare unitate de inventariere, biomasa vegetală a fiecărei specii este astfel
estimată numeric.
Forma de creştere este un alt parametru care se evaluează pentru fiecare plantă acvatică
identificată într‐o unitate de inventariere. Este important să se noteze forma de creştere sub care
planta se regăseşte în mod real în unitatea de inventariere. Terminologia utilizată în acest sens este
următoarea:
ap = acro‐pleustofite: plante acvatice care plutesc pe suprafaţa apei;
sp = pleustofite submerse: plante acvatice ce se dezvoltă în masa apei;
sa = submerse ancorate: plante acvatice fixate în sediment prin rădăcini, rizomi sau prin frunze
modificate;
fl = înrădăcinate cu frunze plutitoare: plante acvatice fixate în sediment dar ale căror frunze se
etalează pe suprafaţa apei;
am = amfifite: plante ce se dezvoltă în cadrul aceleaşi unităţi de inventariere în proporţie de 50%
ca submerse ancorate şi 50% ca helofite;
he = helofite: toate plantele de la malul apei, aflate în contact direct cu apa.
Parametrii de habitat evaluaţi
Pentru caracterizarea cât mai completă a habitatului au fost evaluaţi următorii parametrii:
structura malului, tipul de sediment, viteza de curgere a apei, transparenţa apei şi utilizarea
terenurilor adiacente cursului de apă.
Pentru structura malului, au fost luate în considerare şi codificate numeric următoarele tipuri de
caracteristici: 1 – blocuri mari de piatră utilizate pentru stabilizarea malului în regularizările cursurilor
de apă, 2 – pietriş, 3 – nisip, 4.1. – mal cu pantă mică format din material anorganic fin, 4.2. – mal cu
pantă mare format din material anorganic fin, 5 – beton şi alte materiale artificiale, 6 – plaur.
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Evaluarea tipului de sediment s‐a realizat în zonele în care este prezentă vegetaţia acvatică.
Următoarele categorii au fost luate în considerare: 1 – pietre, 2 – pietriş, 3 – nisip, 4 – material
anorganic fin, 5 – materiale artificiale (beton, asfalt), 6 – detritus sau alte materiale organice.
Viteza cursului de apă a fost măsurată în apropierea comunităţilor de plante acvatice, utilizând
o scară cu patru trepte: 1 – stagnant, 2 – viteză mică (~ 30 cm/s), 3 – viteză medie (35‐65 cm/s), 4 –
viteză mare (> 70 cm/s).
Forma de utilizare a terenurilor adiacente cursurilor de apă influenţează starea biocenozelor
acvatice atât în mod direct, cât şi indirect. În cadrul prezentei metode de inventariere a vegetaţiei
acvatice, s‐au utilizat tipurile de folosinţă a terenurilor învecinate cursurilor de apă şi codurile
acestora stabilite în concordanţă cu sistemul CORINE:
1 – zone artificiale: 1.1 – zone urbane; 1.2 – zone industriale, 1.3 – zone miniere, 1.4 – zone
artificiale neagricole (parcuri, terenuri de sport etc.);
2 – zone agricole: 2.1 – culturi agricole; 2.2 – plantaţii (viţă de vie, pomi fructiferi, plop, salcie
etc.), 2.3 – pajişti, 2.4 – zone agricole heterogene;
3 – păduri şi zone semi‐naturale: 3.1 – păduri, 3.1.1 – păduri de foioase; 3.1.2 – păduri de
conifere, 3.1.3 – păduri mixte; 3.2 – zone cu arbuşti, 3.3 – zone fără vegetaţie sau cu
vegetaţie puţin abundentă (plaje, dune, nisipuri, stâncării);
4 – zone umede: 4.1 – zone umede continentale, 4.1.1 – mlaştini continentale, 4.1.2 – turbării.



















Echipamente necesare desfăşurării cercetărilor din barcă
Hărţi de mare rezoluţie ale zonei cercetate.
Haine personale de protecţie şi încălţăminte adecvată.
Seturi de pungi din plastic pentru stocarea temporară a probelor vegetale, care necesită
identificare în laborator.
Tuburi de plastic şi vase de plastic pentru recoltare de probe.
Ambarcaţiune adecvată pentru condiţiile locale: barcă cu motor, barcă cu vâsle.
Barcagiu experimentat familiarizat cu zona de cercetat.
Grapă cu mâner extensibil rigid pentru scoaterea la suprafaţă a plantelor.
Instrument de vedere subacvatică.
Seturi de fişe de teren.
Sistem de stocare a datelor de teren (laptop).
Determinatoare botanice.
Lista macrofitelor acvatice din România.
GPS – 8 pixel – sistem de poziţionare geografică.
Cameră foto.
Reportofon.
Binoclu.
Disc Secchi.
Sistem extensibil de tije, marcate din 10 în 10 cm necesar evaluării adâncimii apei.
Notă: grapele cu coadă extensibilă sunt eficiente doar până la adâncimea de aproximativ 3,5 m şi oferă o
recuperare bună a macrofitelor acvatice sub această adâncime.
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Fişa de teren
Pentru fiecare unitate de inventariere, s‐a completat câte o fişă de teren conform exemplului:
Km
Direcţia
Cod
Cod
Cod
Cod unitate de
ţară
coordonator subarie
inventariere
amonte
amonte
0
4
0 0
1
3
aval
aval
Data:
Lungimea unităţii de
inventariere (m)

Tipul de sediment
Viteza apei

Conectivitate
Caracteristicile
malului
Utilizarea terenului
adiacent
Specia

Adâncimea apei (m)
Transparenţa Secchy (m)
Indicele
Kohler

Forma de
creştere

Specia

Indicele
Kohler

Forma de
creştere

Fig. 11. Fişa de teren utilizabilă în colectarea informaţiilor ştiinţifice pe teren (Anca Sârbu)

Diagrame pentru interpretarea datelor
Datele de teren, incluzând listele de specii, biomasa (biovolumul) speciilor şi parametrii de
habitat identificaţi pentru fiecare unitate de inventariere şi cuantificaţi numeric, se introduc în
baza de date şi vor reprezenta informaţia necesară pentru calcularea automată a diagramelor:
i) Diagrama distribuţiei speciilor şi ii) Diagrama biomasei relative a plantelor.
Diagrama distribuţiei evidenţiază prezenţa fiecărei specii în fiecare unitate de inventariere,
ţinând cont de biovolum. Biomasa Relativă a plantelor (MRP) este o diagramă care grupează
speciile prezente, în ordinea dominanţei lor.
Spre exemplificare, prezentăm Diagrama de distribuţie a speciilor şi Diagrama biomasei
relative pentru canalul Litcov (fig. 12, fig. 13).
Diagrama de distribuţie a speciilor evidenţiază atât diversitatea relativ redusă a macrofitelor
acvatice (1 amfifită şi 4 hidrofite) comparativ cu cea a helofitelor (20 de taxoni), cât şi modul în care
se grupează şi se dispun plantele în diferitele porţiuni ale canalului (fig. 12).
Diagrama de distribuţie a biomasei relative a macrofitelor acvatice subliniază clar dominanţa
(MRP>10) speciilor Ceratophyllum demersum şi Elodea nuttallii, doi competitori acvatici
semnificativi (fig. 13).
Metoda permite surprinderea heterogenităţii macrofitelor acvatice la nivelul întregului
sistem ecologic considerat, permite realizarea unui inventar complet al macrofitelor acvatice şi o
monitorizare eficientă a distribuţiei acestora şi respectiv a schimbărilor pe termen scurt şi lung.
În concluzie, dorim să subliniem importanţa tipurilor de habitate 3150 şi 3260 pentru Delta
Dunării şi să atragem atenţia asupra pericolului expansiunii unor specii de macrofite acvatice
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Fig. 12. Canalul Litcov – Diagrama de distribuţie a plantelor acvatice (Sârbu et al, 2006)

Fig. 13. Canalul Litcov – Diagrama biomasei relative (MRP) a macrofitelor acvatice (Sârbu şi colab., 2006)

foarte competitive, în actualele condiţii pe care le oferă delta.
În acest context, considerăm că informaţiile referitoare la metoda Kohler sunt binevenite,
această metodă reprezentând o posibilitate de evaluare a distribuţiei şi ponderii diferitelor
speciilor de plante acvatice şi de monitorizare a eventualelor schimbări ce pot afecta calitatea
ecosistemelor din Delta Dunării.
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Glosar de termeni
Briofite Muşchi, plante autotrofe terestre, secundar acvatice.
Canal aerifer Structură caracteristică plantelor acvatice, în care se află aer.
Celule caulinare Celule ale tulpinii plantelor.
Celule foliare Celule ale frunzei plantelor.
Colenchim angular Tip de ţesut mecanic caracterizat prin îngroşarea pereţilor celulari în lungul
muchiilor.
Condiţii de referinţă Condiţii care reflectă o stare total nedisturbată sau aproape naturală, cu o
disturbare minoră.
Corm Corpul vegetativ al unei plante superioare, format din rădăcină, tulpină şi frunze.
Eutrof(ic) Care, conţine o cantitate mare de nutrienţi.
Fitoplancton Componentă de natură vegetală a planctonului.
Habitat Mediu specific în care trăieşte un organism. În accepţiunea dată în Directiva Habitate şi preluată
pentru programul Natura 2000, un habitat corespunde de fapt unui ecosistem sau unui grup de
ecosisteme.
Helofită Plantă care este înrădăcinată în mod normal sub apă şi are creşteri emergente.
Hibernacul Structură ce se formează la plantele acvatice toamna şi din care în primăvară, se dezvoltă
câte o nouă plantă.
Hidrofită Plantă acvatică care este înrădăcinată sub apă (are frunze plutitoare sau submerse) sau
pluteşte în masa apei sau pe suprafaţa apei.
Higrofită Plantă care se dezvoltă pe sol umed sau foarte umed până la înmlăştinit.
Perete celular primar Este prezent la celulele tinere şi la cele care se divid, este subţire şi semirigid şi
alcătuit chimic din celuloză, hemiceluloze, substanţe pectice, proteine, lipide şi apă.
Plante acvatice Plante care trăiesc în apă (hidrofite) sau plante pentru a căror existenţă apa este
obligatorie (higrofite).
Plantă emersă Plantă care îşi dezvoltă o parte a corpului deasupra apei.
Plantă flotantă Plantă care pluteşte în masa apei.
Plantă mezotermă Plantă cu cerinţe mijlocii faţă de căldură (temperaturi medii anuale de 4,5° – 7,5°C).
Plantă mezotrofă Plantă care se dezvoltă pe soluri cu troficitate medie.
Plantă natantă Plantă ce pluteşte pe suprafaţa apei.
Plantă nitrofilă Plantă adaptată să trăiască pe soluri cu un conţinut ridicat de cationi de amoniu (NH4+).
Plantă oligotrofă Plantă care se dezvoltă pe soluri cu troficitate scăzută.
Plantă palustră Plantă care se dezvoltă la marginea apei.
Plantă submersă Plantă care se dezvoltă în totalitate sub nivelul apei.
Plantă termofilă Plantă iubitoare de căldură (temperaturi medii anuale mai mari de 10,5°C).
Plantă vasculară Plantă cu ţesuturi conducătoare (ferigi, gimnosperme şi angiosperme).
Pigmenţi asimilatori Pigmenţii (clorofila “a”, “b”, etc.) localizaţi în cloroplaste şi implicaţi în fotosinteză.
Producători primari Organisme capabile să absoarbă energia luminoasă, în cadrul procesului de
fotosinteză şi să producă materie organică.
Reproducere vegetativă Formă de reproducere care nu implică fecundaţia.
Specie dominantă Specie care prin numărul sau acoperirea fitoindivizilor săi formează cea mai mare
parte a masei vegetale.
Sub-arie O porţiune a cursului de apă care include mai multe unităţi de inventariere adiacente.
Taxon Unităţi taxonomice, de ex. familii, genuri sau specii.
Ţesut aerifer Ţesut prezent în structura plantelor acvatice şi palustre, adaptat pentru acumularea
aerului (v. canal aerifer).
Ţesut mecanic Ţesut de susţinere care asigură rezistenţa corpului vegetativ al unei plante (v. colenchim
angular).
Unitate de inventariere O parte a cursului de apă în care se inventariază plantele acvatice şi parametrii
de habitat.
Valoare conservativă Valoarea conservativă a unui tip de habitat se apreciază pe o scară cu patru
trepte (Doniţă et al. 2005): redusă, moderată, mare şi foarte mare.
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Nuphar lutea (L.) Sm

61

Aldrovanda vesiculosa L.

Lemna trisulca L.

62

Ceratophyllum demersum L. ssp. demersum ‐ detaliu

Ceratophyllum demersum L. ssp. demersum

63

Butomus umbellatus L. ‐ detaliu

Butomus umbellatus L.

64

Caltha palustris L.

Iris pseudacorus L.

65

Hydrocharis morsus‐ranae L. ‐ detaliu

Hydrocharis morsus‐ranae L.

66

Lythrum salicaria L.

67

Lysimachia vulgaris L.

68

Myriophyllum spicatum L.

Myriophyllum spicatum L. ‐ detaliu

69

Marsilea quadrifolia L. ‐ detaliu

Marsilea quadrifolia L.

70

Nuphar lutea (L.) Sm‐ detaliu

Nuphar lutea (L.) Sm

71

Nymphaea candida J. Presl ‐ detaliu

Nymphaea candida J. Presl

72

Nymphoides peltata (S.G. Gmel) Kuntze ‐ detaliu

Nymphoides peltata (S.G. Gmel) Kuntze

73

Elodea nuttallii L.

Potamogeton crispus L. ‐ detaliu

74

Potamogeton pectinatus L.

Potamogeton pectinatus L.

75

Potamogeton lucens L.

Potamogeton nodosus Poir.

76

Potamogeton perfoliatus L. ‐ detaliu

Potamogeton perfoliatus L.

77

Polygonum amphibium L.

78

Rorippa amphibia (L.) Besser

79

Oenanthe aquatica (L.) Poir

Ranunculus rionii L

80

Ranunculus lingua L., Sium latifolium L.

81

Sagittaria sagittifolia L.

82

Sagittaria sagittifolia L. ‐ detaliu

83

Najas minor All.

Salvinia natans ‐(L.) All.

84

Sparganium erectum L.

85

Stratiotes aloides L. ‐ detaliu

Stratiotes aloides L.

86

Trapa natans L. ‐ detaliu

Trapa natans L.

87

Utricularia vulgaris L.

88

Utricularia vulgaris L. ‐ detaliu
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PLANTE DE INTERES CONSERVATIV
DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Mihai DOROFTEI, Nicolae ŞTEFAN

Informațiile prezentate în acest capitol nu constituie o listă roșie a Rezervației Biosferei Delta
Dunării. Scopul este de a realiza un compendiu pe baza unor lucrări din domeniu (Dihoru et
Negrean, 1976; 2009; Oltean et al., 1994, Oțel et al., 2000; Sârbu et al., 2001; Oprea, 2005;
Ciocârlan, 1994; 1999; 2009; 2011) în vederea înlesnirii accesului, în teren, la informațiile asupra
statutului sozologic al plantelor superioare de interes conservativ. Din numărul total al speciilor de
cormofite înregistrate în R.B.D.D., au fost selectate 189, considerate de interes conservativ și 39
considerate dispărute, neregăsite recent sau insuficient cunoscute. După unii autori (Dihoru et
Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011), cauzele dispariției speciilor sunt încadrate ca fiind antropogene
manifestate, în principal, prin micșorarea habitatului și schimbări importante în spectrul floristic,
naturale, manifestate prin degenerarea unor specii și modificarea bruscă, distructivă a unor
factori climatici. Se consideră că monitorizarea evoluției acestor specii trebuie realizată odată la 5
ani pe baza punctelor de poziționare globală înregistrate în 1992 (Ciocârlan, 2011). Până în
prezent, acest fel de monitorizare a fost realizat doar la speciile de interes conservativ la nivel
european, cum sunt: Marsilea quadrifolia, Aldrovanda vesiculosa, Echium maculatum, Centaurea
pontica și Centaurea jankae. Dintre acestea, doar Centaurea jankae, specie subendemică pentru
România, este considerată cu populație stabilă. Nu au fost incluse speciile care sunt considerate
adventive chiar dacă acestea sunt cu statut de vulnerabile sau rare. Dintre speciile prezentate din
punct de vedere al originii, domină cele eurasiatice urmate de mediteraneene, europene, pontice
și pontice mediteraneene. Sub aspect sozologic, prin compararea informațiilor din ani diferiți
(Oltean et al., 1994, Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011), vom observa că numărul speciilor
considerate rare, critic periclitate sau pe cale de dispariție a crescut, iar o parte din specii au un
statut de periclitare mai mare în prezent. La nivel local, sunt prezentate datele cu privire la
răspândire, astfel încât în teren specia să fie căutată într‐un perimetru mai restrîns al R.B.D.D..
1. Achillea asplenifolia Vent.; Coada șoricelului; Familia Asteraceae; Regiunea Panonică;
Perioada de înflorire: iunie‐august; Delta Dunării (Ciocârlan, 2009); rară (Ciocârlan, 2011).
2. Achillea coarctata Poir.; Coada șoricelului; Familia Asteracae; Regiunea Pontică și Balcanică;
Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Cetatea Histria (Dihoru et Negrean, 1976), Capul Doloșman
(Oțel et al.2000; Oprea, 2005), Perișor, Grindul Saele (Oprea, 2005), Periteașca, Portița (Oțel
et al.2000); specia este considerată subendmit în R.B.D.D. (Oțel. et al., 2000); vulnerabilă
(Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
3. Achillea innundata Kondrat.; Coada șoricelului; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică;
Perioada de înflorire: iulie‐august; Grindul Letea (Oțel et al. 2000; Oprea, 2005; Ciocârlan,
1994; 2009); De menționat că frecvența acestei specii în România este foarte rară (Oprea,
2005; Ciocârlan, 1994; 2009); insuficient cunoscută (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
4. Aegilops cylindrica Host; Ciucure; Familia Poaceae; Continental‐Eurasiatică; Perioada de înflorire:
mai‐iunie; nordul Pădurii Letea (Oțel et al., 2000); rară (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
5. Agrostemma githago L.; Neghină; Familia Caryophyllaceae; Cosmopolită; Perioada de
înflorire: mai‐iulie; Letea (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oțel.et al, 2000; Oprea,
2005); nu a trecut mai mult de 50 de ani de la ultima înregistrare a speciei și deci este posibil să
fie regăsită în viitor (Oțel et al., 2000); rară (Ciocârlan, 2011).
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6. Agrostis gigantea Roth subsp. maeotica (Klokov) Tzvelev; Familia Poaceae; Eurasia, Regiunea
Pontică; Perioada de înflorire: iulie‐august; Sulina, Perișor (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et
al., 1994).
7. Aldrovanda vesiculosa L.; Otrățel; Familia Droseraceae; Cosmopolită; Perioada de înflorire: iulie‐
august; Obretinul Mare, Gârla Madgearu, Mila 23, Gârla Porcului, Pardina, Perișor, Heraclea, Gârla
Împuțita, Litcov, Carasuhat, Dranov (Dihoru et Negrean, 2009); specie inclusă în anexa I a Convenției
de la Berna (plante europene strict periclitate) (Oțel et al., 2000); periclitată (B), Directiva Habitate
anexa 2 (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009),
vulnerabilă (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
8. Alllium guttatum Stev.; Familia Alliaceae; Regiunea Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire: iunie‐
august; Letea, Perișor, Ciotic, zona Lacului Razim, C.A.Rosetti (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea,
2005), Grindurile Saele și Chituc (Oprea, 2005); Caraorman (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel et al.,
2000; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
9. Allium rotundum L.; Pur; Familia Alliaceae; Europa centrală‐submediteraneană; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; zona Lacului Coșnei (Oțel et al., 2000); rară (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011)
10. Alyssum linifolium Stephan Ex. Willd.; Ciucușoară; Familia Brassicaceae; Eurasia; Perioada de
înflorire: aprilie‐mai; Capul Doloșman, Maliuc, Tulcea (Oprea, 2005; Dihoru et Negrean, 2009); rară
(Oltean et al., 1994), vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
11. Alyssum minutum Schltdl. Ex. DC.; Familia Brassicaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: aprilie‐mai; Letea, Perișor (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994).
12. Alyssum tortuosum Willd.; Familia Brassicaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Histria;
vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994), critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
13. Amygdalus nana L.; Migdal pitic; Familia Rosaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: aprilie‐mai;
Doloșman (Oțel, 1995; 2006); vulnerabilă (Oltean et al., 1994)
14. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.; Familia Orchidaceae; Europa Centrală și submediteraneană;
Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Caraorman, Letea, Periprava (Oprea, 2005; Dihoru et Negrean,
2009); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
15. Apera interrupta (L.) P. Beauv.; Familia Poaceae; Europa; Perioada de înflorire: iunie‐iulie;
Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994).
16. Argusia sibirica (L.) Dandy; Familia Boraginaceae; Europa de Est și Asia; Perioada de înflorire: mai‐
august; Musura, Portița, Sacalin, Sf.Gheorghe, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; 2009; Oprea,
2005;); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
17. Artemisia lerchiana Weber; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire:
septembrie‐octombrie; Doloșman (Ciocârlan, 2009); periclitată/rară (Oltean et al., 1994); critic
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
18. Artemisia santonica L. subsp. patens (Neilr.) K. Pearson; Familia Asteraceae; Continental; Perioada
de înflorire: august‐octombrie; Grindul Lupilor, Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan,
1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
19. Artemisia tschernieviana Besser; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire:
august‐septembrie; Letea, Sf.Gheorghe, Sulina (Oprea, 2005; Ciocârlan, 2009); periclitată/rară
(Oltean et al., 1994), periclitată (Dihoru et Negrean, 2009), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
20. Asparagus verticillatus L.; Familia Liliaceae; Regiunea Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire: mai‐
iunie; Letea (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005); Sf. Gheorghe (Oprea, 2005); rară (Oltean et al.,
1994; Ciocârlan, 2011).
21. Asperula setulosa Boiss.; Familia Rubiaceae; Europa Centrală și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; Caraorman, Letea, Periprava, Sulina (Oprea, 2005; Dihoru et Negrean, 2009);
vulnerabilă (Oltean et al., 1994; Dihoru et Negrean, 2009, Ciocârlan, 2011).
22. Asperula tenella Heuff. ex Degen; Familia Rubiaceae; Regiunea Pontică și Balcanică; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; Periteașca, Portița (Oțel et al., 2000), Perișor (Oprea, 2005); vulnerabilă (Oțel et
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al., 2000), rară (Ciocârlan, 2011).
23. Aster canus Waldst. & Kit.; Familia Asteraceae; Regiunea Panonică și Balcanică; Perioada de înflorire:
august‐septembrie; Delta Dunării (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005);
vulnerabilă (Oltean et al., 1994).
24. Astragalus contortuplicatus L.; Familia Fabaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Șontea
(Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
25. Astragalus hamosus L.; Familia Fabaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire: aprilie‐
iulie; Histria (Dihoru et Negrean, 2009); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
26. Astragalus varius S. G. Gmel.; Coșaci de nisipuri; Familia Fabaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
iunie‐iulie; Caraorman, C.A.Rosetti, Letea, Perișor, Periprava, Sf.Gheorghe, Tulcea, Vadu (Dihoru et
Negrean, 2009); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009)
27. Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude; Familia Apiaceae; Regiunea Pontică‐Euxinică; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; Histria, Letea, Portița, Sulina (Oprea, 2005; Dihoru et Negrean, 2009); rară
(Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
28. Bassia sedoides (Pall.) Asch.; Familia Chenopodiaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iulie‐
septembrie; Histria, Sinoe, (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel et al., 2000), Delta Dunării, Portița
(Dihoru et Negrean, 1976), Grindul Chituc, Grindul Saele, Sf. Gheorghe, Insula Sacalin (Oprea, 2005),
Insula Musura; rară (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
29. Bufonia tenuifolia L.; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iulie‐august; Insula Popina (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă
(Dihoru et Negrean, 2009)
30. Cakile maritima Scop. subsp. euxina (Pobed.) Nyár.; Familia Brassicaceae; Regiunea Pontică;
Perioada de înflorire: iunie‐septembrie; cordon litoral (Dihoru et Negrean, 2009); periclitată (Dihoru
et Negrean, 2009), vulnerabilă (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011)
31. Carex dioica L.; Rogoz; Familia Cyperaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; Perioada de înflorire:
aprilie‐mai; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; Dihoru et Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994).
32. Carex disticha Huds.; Rogoz; Familia Cyperaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Delta
Dunării (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
33. Carex extensa Gooden.; Rogoz; Familia Cyperaceae; Regiunea Atlantică și Mediteraneană; Perioada
de înflorire: mai‐iunie; Grindul Sărăturile, Perișor, Portița, Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 2009);
vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
34. Carex liparocarpos Gaudin; Rogoz; Familia Cyperaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: aprilie‐mai; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994), C.A.Rosetti, Cardon, Letea (Dihoru
et Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994).
35. Carex secalina Willd. Ex. Wahlenb.; Rogoz; Familia Cyperaceae; Continental; Perioada de înflorire:
mai‐iunie; Caraorman (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994); risc scăzut (Dihoru et
Negrean, 2009).
36. Carex stenophylla Wahlenb.; Rogoz; Familia Cyperaceae; Europa Centrală și de Est; Perioada de
înflorire: aprilie‐iulie; Delta Dunării (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al.,
1994)
37. Carex supina Willd. Ex. Wahlenb.; Rogoz; Familia Cyperaceae; Continental; Perioada de înflorire:
aprilie‐mai; Delta Dunării (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994); risc
scăzut (Dihoru et Negrean, 2009).
38. Centaurea apiculata Ledeb. subsp. adpressa (Ledeb.) Dostál; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică;
Perioada de înflorire: iunie‐septembrie; Delta Dunării (Oprea, 2005), Caraorman, Letea (Dihoru et
Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
39. Centaurea jankae D. Brândză; Familia Asteraceae; România și Bulgaria; Perioada de înflorire: iunie‐
iulie; Capul Doloșman (Dihoru et Negrean, 2009); taxon subendemic cu areal care depășește
limitele teritoriului național dar extins în zona imediat învecinată; periclitată (Oltean et al., 1994);
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specie în pericol iminent de dispariție (Oțel et al., 2000); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
40. Centaurea pontica Prodán & Nyár.; Familia Asteraceae; Perioada de înflorire: iulie‐octombrie; Ciotic
(Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005), Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005)
specie endemică pentru România; pericol iminent de dispariție, Canal Busurca la vărsare (Oțel et al.,
2000), periclitată (Oltean et al., 1994; Dihoru et Negrean, 2009); rară (Ciocârlan, 2011);
41. Centaurea tenuiflora DC.; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire:
iulie‐august; Delta Dunării (Sârbu et al., 2001); taxon al cărui areal nu depășește limitele Europei,
rară (Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009)
42. Centaurium erythraea Rafn subsp. turcicum (Velen.) Melderis; Fierea pământului; Familia
Gentianaceae; Regiunea Balcanică; Perioada de înflorire: iulie‐septembrie; Grindul Sărăturile
(Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005), Grindul Chituc (Oprea, 2005), Histria, Grindul Lupilor (Oțel et al.,
2000); rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
43. Centaurium spicatum (L.) Fritsch; Familia Gentianaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: mai‐octombrie; Periteașca‐Portița, Sf.Gheorghe, Grindul Lupilor (Oțel et al.,
2000; Dihoru et Negrean, 2009), Grindul Sărăturile (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005), Chituc ‐
Periboina, Histria, Grindul Saele (Dihoru et Negrean, 1976; 2009; Oprea, 2005), Vadu;
periclitată/rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011).
44. Cerastium gracile Dufour; Struna cocoșului; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Balcanică; Perioada
de înflorire: aprilie‐iunie; Grindul Lupilor, Histria, Sinoe, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan,
1994; Oțel et al., 2000; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
45. Ceratophyllum demersum L. subsp. platyacanthum (Cham.) Nyman; Cosor; Familia
Ceratophyllaceae; Europa; Perioada de înflorire: iunie‐septembrie; Gorgova, Obretinul Mare
(Dihoru et Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994).
46. Ceratophyllum submersum L.; Brădiș; Familia Ceratophyllaceae; Europa; Perioada de înflorire: iunie‐
septembrie; Delta Dunării (Oțel et al., 2000); Gârla Madgearu, Mila 23, Lacul Gorgova, Lacurile Roșu
și Roșuleț, Obretinul Mare, Lacurile Matița și Merhei, Periprava (Dihoru et Negrean, 1976); specie
insufucient cunoscută (Oțel et al., 2000), rară (Ciocârlan, 2011)
47. Chamaesyce peplis (L.) Prokh.; Familia Euphorbiaceae; Regiunea Atlantică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: mai‐octombrie; Capul Doloșman, cordon litoral, Sulina (Dihoru et Negrean,
1976; Ciocârlan, 1994); specie inclusă în Convenția Washington (Oțel et al., 2000); vulnerabilă/rară
(Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
48. Cirsium alatum (S. G. Gmel.) Bobrov; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire:
iulie‐august; C.A.Rosetti, Histria, Letea, Perișor, Sf.Gheorghe, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976;
Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009)
49. Convolvulus lineatus L.; Familia Convolvulaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; Histria, Vadu; rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă (Oțel et al., 2000), critic
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009), specie posibil dispărută (Ciocârlan, 2011).
50. Convolvulus persicus L.; Volbura de nisip; Familia Convolvulaceae; zona de litoral a Mării Neagre și
Mării Caspice; Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Caraorman, C.A.Rosetti, Cardon, Letea, Perișor,
Sacalin, Sf.Gheorghe, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); specie în
pericol iminent de dispariție (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011), critic
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
51. Corispermum marschallii Steven; Familia Chenopodiaceae; Continental; Perioada de înflorire: iulie‐
septembrie; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994), rară.
52. Coronilla scorpioides (L.) W. D. J. Koch; Coroniște; Familia Fabaceae; Regiunea Mediteraneană;
Perioada de înflorire: aprilie‐mai; Pardina, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea,
2005); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
53. Crambe maritima L.; Varză de mare; Familia Brassicaceae; zona de litoral a Oceanului Atlantic și
Mării Negre; Perioada de înflorire: mai‐iunie; cordon litoral (excepție Musura, Sacalin, Sf.Gheorghe
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și Sulina); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011);
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
Cyperus hamulosus M. Bieb.; Familia Cyperaceae; Europa de Est; Perioada de înflorire: iulie‐august;
Caraorman (Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
Cyperus serotinus Rottb.; Familia Cyperaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: august‐septembrie;
Chilia, Șontea (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994).
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó; Familia Orchidaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐iunie;
Pădurea Caraorman (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000); specie în pericol iminent de dispariție,
specie inclusă în Convenția Washington (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă
(Ciocârlan, 2011).
Daucus guttatus Sibth. et Sm. subsp. zahariadi Heywood; Morcov; Familia Apiaceae; Regiunea
Balcanică; Perioada de înflorire: mai‐august; Caraorman, Cardon, Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea,
2005), Sărături Murighiol (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
Dianthus bessarabicus (Kleopow) Klokov; Garoafă; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Pontică;
Perioada de înflorire: iunie‐august; Caraorman, C.A.Rosetti, Chituc ‐ Periboina, Cardon, Letea,
Portița, Periteașca, Sacalin (Oprea, 2005); taxon european, rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al.,
2000); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
Dianthus capitatus Balb. Ex. DC. subsp. andrzejowskianus Zapał.; Garoafă; Familia Caryophyllaceae;
Regiunea Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire: iunie‐august; Cardon (Dihoru et Negrean,
1976); taxon european, rară (Oltean et al., 1994).
Dipsacus gmelinii M. Bieb.; Familia Dipsacaceae; Asia Centrală și de Vest, Sud‐Estul Rusiei; Perioada
de înflorire: iunie‐august; Capul Doloșman, Maliuc, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan,
1994), Delta Dunării (Oprea, 2005); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et
Negrean, 2009).
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.; Plesnitoare; Familia Cucurbitaceae; Regiunea Mediteraneană;
Perioada de înflorire: iunie‐august; Sf.Gheorghe, cordon litoral, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976;
Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); specie periclitată/rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et
Negrean, 2009), specie critic periclitată, aproape de dispariție (Ciocârlan, 2011);
Eleocharis mitracarpa Steud.; Pipiriguț; Familia Cyperaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire:
iunie‐august; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; 2009; Sârbu et al., 2001); vulnerabilă (Dihoru et
Negrean, 2009), rară (Ciocârlan, 2011).
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link Ex. Bluff, Nees & Schauer; Pipiriguț; Familia Cyperaceae;
Regiunea Atlantică și Mediteraneană; Perioada de înflorire: iulie‐septembrie; zona litorală la Sulina
(Ciocârlan, 2009), Sacalin (Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et
Negrean, 2009).
Elymus athericus (Link) Kerguelen; Familia Poaceae; Regiunea Atlantică și Mediteraneană; Perioada
de înflorire: iunie‐iulie; cordon litoral (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005); rară (Oltean et al.,
1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
Elymus athericus (Link) Kerguelen; Familia Poaceae; Regiunea Atlantică și Mediteraneană; Perioada
de înflorire: iunie‐iulie; Letea (Oțel et al., 2000), Grindul Sărăturile (Oprea, 2005); endemică pentru
România (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
Elymus farctus (Viv.) Runemark Ex. Melderis subsp. bessarabicus (Săvul. et. Rayss) Melderis; Pir de
mare; Familia Poaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Chituc ‐ Periboina, Vadu
(Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et
Negrean, 2009, Ciocârlan, 2011).
Ephedra distachya L.; Cârcel; Familia Ephedraceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐iulie;
Caraorman, Cardon, C.A.Rosetti, Letea, Insula Popina, Portița, Periteașca, Sf.Gheorghe, Sacalin; rară
(Oltean et al., 1994).
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser; Mlăștiniță; Familia Orchidaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
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iunie‐august; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
69. Epipactis helleborine (L.) Crantz; Mlăștiniță; Familia Orchidaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
iunie‐august; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
70. Equisetum hyemale L.; Pipirig; Familia Equisetaceae; Regiunea Circumpolară; Perioada de
înflorire: iunie‐august; Pădurea Caraorman (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel et al., 2000); nu a fost
identificată recent (Oțel et al., 2000), rară (Ciocârlan, 2011).
71. Erianthus hostii Griseb.; Familia Poaceae; Regiunea Balcanică; Perioada de înflorire: iunie‐iulie;
C.A.Rosetti, Grindul Sărăturile, Letea, Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994;
Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009), vulnerabilă
(Ciocârlan, 2011).
72. Eryngium maritimum L.; Vitrigon; Familia Apiaceae; Regiunea Atlantică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: iunie‐august; cordon litoral (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oțel
et al., 2000; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009), critic
periclitată (Ciocârlan, 2011).
73. Erysimum cuspidatum (M. Bieb.) DC.; Familia Brassicaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐
iulie; Caraorman, Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
74. Euphorbia virgata Waldst. & Kit., non Desf. subsp. leptocaula Boiss.(Ciocârlan); Alior; Familia
Euphorbiaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Letea (Ciocârlan, 2009); rară
(Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
75. Festuca beckeri (Hack.) Trautv. subsp. polesica (Zapał.) Tzvelev; Păiuș; Familia Poaceae; nord‐
vestul Europei ‐ Centrul și Vestul Rusiei; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Chituc ‐ Periboina (Oțel et
al., 2000); rară (Oltean et al., 1994).
76. Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani; Familia Cyperaceae; Europa de Sud, Estul și Sud‐Vestul
Asiei, Africa și Australia; Perioada de înflorire: iulie‐octombrie; Caraorman, Sulina (Ciocârlan,
1994; Oprea, 2005); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011).
77. Frankenia hirsuta L.; Familia Frankeniaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iunie‐august; Chituc ‐ Periboina, Grindul Lupilor, Histria (Oțel et al., 2000);
vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994), periclitată (Dihoru et Negrean, 2009), rară (Ciocârlan, 2011).
78. Frankenia pulverulenta L.; Familia Frankeniaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada
de înflorire: iulie‐august; Caraorman, Chituc ‐ Periboina, Letea, Sulina, Vadu (Dihoru et Negrean,
1976; Oprea, 2005); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994), periclitată (Dihoru et Negrean, 2009),
rară (Ciocârlan, 2011).
79. Gagea bulbifera (Pall.) Schult. & Schult. fil.; Familia Liliaceae; Asia Centrală și Sud‐Estul Europei;
Perioada de înflorire: martie‐aprilie; Insula Popina (Dihoru et Negrean, 1976; 2009);
vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
80. Geranium asphodeloides Burm. fil.; Ciocul berzei; Familia Geraniaceae; Regiunea Mediteraneană;
Perioada de înflorire: aprilie‐mai; Histria (Oltean et al., 1994); rară (Oltean et al., 1994); critic
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
81. Glaucium flavum Crantz subsp. leiocarpum (Boiss.) Stoj. & Stef.; Mac cornut galben; Familia
Papaveraceae; Regiunea Balcanică; Perioada de înflorire: iunie‐august; Sf. Gheorghe, Sulina
(Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005), Capul Doloșman; rară (Oltean et al., 1994).
82. Glinus lotoides (L.) Ser.; Familia Molluginaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire:
august‐octombrie; Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976), Chilia Veche (Ciocârlan, 1994), între
canal Sulina și canal Crânjală, Maliuc (Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
83. Groenlandia densa (L.) Fourr.; Familia Potamogetonaceae; Regiunea Atlantică și Europa; Perioada
de înflorire: iulie‐august; Lacul Razim, Canalul Busurca (Oprea, 2005); vulnerabilă/rară (Oltean et
al., 1994), rară (Ciocârlan, 2011).
84. Gypsophila perfoliata L.; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire: iunie‐
iulie; Caraorman, Chilia, Grindul Sărăturile Letea, Sf.Gheorghe, cordon litoral (Dihoru et Negrean,
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1976; Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000; Oprea, 2005;); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
85 Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.; Familia Chenopodiaceae; Regiunea Pontică și
Mediteraneană; Perioada de înflorire: august‐octombrie; Grindul Lupilor (Ciocârlan, 2009)
Chituc ‐ Periboina, Histria, Sacalin; rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011), vulnerabilă
(Dihoru et Negrean, 2009).
86. Heliotropium dolosum De Not.; Familia Boraginaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: mai‐iulie; Portița (Dihoru et Negrean, 1976; 2009; Oprea, 2005); rară
(Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
87. Herniaria hirsuta L.; Feciorică; Familia Caryophyllaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐
iulie; Chituc ‐ Periboina, Portița (Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată la
nivel național și vulnerabilă în zona cordonului litoral (Dihoru et Negrean, 2009).
88. Hippuris vulgaris L.; Coada mânzului; Familia Hippuridaceae; Regiunea Circumpolară;
Perioada de înflorire: iunie‐august; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; Sârbu et al., 2001);
vulnerabilă (Oltean et al., 1994).
89. Hordeum bulbosum L.; Orz; Familia Poaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire:
mai‐iunie; Cardon (Dihoru et Negrean, 1976); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
90. Hottonia palustris L.; Familia Primulaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Erenciuc,
Periprava, Șontea, Sf. Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005);
vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994).
91. Hymenolobus procumbens (L.) Nutt.; Familia Brassicaceae; Cosmopolită; Perioada de
înflorire: aprilie‐mai; Caraorman, C.A.Rosetti, Grindul Sărăturile, Histria, Sf.Gheorghe, Sulina
(Ciocârlan, 1994; 2009; Dihoru et Negrean, 1976); vulnerabilă (Oltean et al., 1994);
vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
92. Iris variegata L.; Stânjenel pestriț; Familia Iridaceae; Regiunea Pontică și Balcanică, Europa
Centrală; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Pădurea Caraorman, Pădurea Letea (Ciocârlan,
2011; Oțel et al., 2000), Canalul Șontea (în zăvoi de salcie); rară (Oțel et al., 2000; Oprea, 2005;
Ciocârlan, 2011)
93. Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult.; Familia Poaceae; Regiunea Pontică și Balcanică;
Perioada de înflorire: mai‐iulie; Capul Doloșman, Grindul Lupilor, Letea (Ciocârlan, 1994;
Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
94. Lappula patula (Lehm.) Menyh.; Lipici; Familia Boraginaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
aprilie‐mai; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
95. Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke; Familia Fabaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐
iunie; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
96. Leucojum aestivum L.; Ghiocei de baltă; Familia Amaryllidaceae; Europa Centrală și
Mediteraneană; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Amenajarea piscicolă Ciamurlia, Sf.
Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); vulnerabilă/rară (Oltean
et al., 1994), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
97. Leymus sabulosus (M. Bieb.)Tzvelev.; Perișor; Familia Poaceae; Regiunea Pontică; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; cordon litoral (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005;
Oțel et al., 2000); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994).
98. Limodorum abortivum (L.) Sw.; Garbiță; Familia Orchidaceae; Europa Centrală și
submediteraneană; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005), Sf.
Gheorghe (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
99. Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. subsp. danubiale (Klokov) Roman; Sică; Familia
Plumbaginaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de înflorire: iulie‐august;
Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Histria, Sinoe (Oțel et al., 2000), Sacalin, Sulina, Vadu (Oțel,
1998); vulnerabilă (Oțel et al., 2000), taxon al cărui areal nu depășește limitele Europei, rară
(Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
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100. Limonium meyeri (Boiss.) Kuntze; Familia Plumbaginaceae; Regiunea Pontică; Perioada de
înflorire: iulie‐septembrie; Cardon, Grindul Lupilor, Grindul Sărăturile, Histria, Letea, Periteașca,
Sf. Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994);
critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
101. Limosella aquatica L.; Canarul bălții; Familia Scrophulariaceae; Cosmopolită; Perioada de
înflorire: iulie‐august; Delta Dunării (Dihoru et Negrean, 1976), Sacalin (Ciocârlan, 1994; Oprea,
2005), Gârla Turcească (Oțel et al., 2000); rară (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
102. Linaria euxina Velen.; Linariță; Familia Scrophulariaceae; Regiunea Euxinică; Perioada de
înflorire: iulie‐septembrie; Grindul Lupilor (Oprea, 2005; Ciocârlan, 2009); critic periclitată
(Dihoru et Negrean, 2009), rară (Ciocârlan, 2011).
103. Littorella uniflora (L.) Asch.; Chenarul bălților; Familia Plantaginaceae; Europa Centrală; Perioada
de înflorire: mai‐iunie; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; 2009); vulnerabilă/rară (Oltean et al.,
1994); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
104. Lolium rigidum Gaudin subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen et Mauricio; Familia Poaceae;
Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Perișor, Portița (Ciocârlan, 2009);
rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
105. Lotus angustissimus L.; Ghizdei; Familia Fabaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Letea
(Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
106. Lythrum thymifolia L.; Familia Lythraceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire: iunie‐
septembrie; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011);
vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
107. Lythrum tribracteatum Salzm. Ex. Spreng.; Familia Lythraceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
aprilie‐august; Letea, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară
(Oltean et al., 1994).
108. Marsilea quadrifolia L.; Trifoi cu patru foi; Familia Marsileaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
august‐octombrie; Sulina, Rusca (ferma piscicolă 4) (Oțel et al., 2000), Gârla Madgearu (Dihoru
et Negrean, 1976), Sf. Gheorghe lângă cimitir; Maliuc (Mila 26, la stațiunea de cercetări biologice
a INCDDD‐Tulcea), între mila 28 și 29 pe canalul Sulina, specia nu a mai fost identificată în ultimii
trei ani; este necesar un plan de monitorizare; vulnerabilă (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000),
specie inclusă în Convenția Berna și în Directiva Habitate (Oțel et al., 2000), specie critic
periclitată, aproape de dispariție (Ciocârlan, 2011).
109. Medicago marina L.; Familia Fabaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: mai‐iunie; Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel et al., 2000), Grindul Saele,
Grindul Chituc (Oprea, 2005), Grindul Sărăturile (Ciocârlan, 1994); specie în pericol iminent de
dispariție (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011); periclitată/rară (Oltean et al., 1994); critic
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
110. Melilotus arenaria Grecescu; Sulfină; Familia Fabaceae; România și Ucraina; Perioada de
înflorire: iunie‐august; nisipuri litorale (Ciocârlan, 2009) subendemică, rară (Oltean et al., 1994).
111. Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell.; Familia Caryophyllaceae; Europa Centrală; Perioada
de înflorire: mai‐iulie; Chituc ‐ Periboina, Histria (Oțel et al., 2000); specie insuficient evaluată
(Dihoru et Negrean, 2009).
112. Muscari neglectum Guss. Ex. Ten.; Porumbei; Familia Liliaceae; Regiunea submediteraneană;
Perioada de înflorire: martie‐aprilie; Letea (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000; Oprea, 2005);
insuficient cunoscută; rară (Oltean et al., 1994).
113. Neottia nidus‐avis (L.) Rich.; Trânji; Familia Orchidaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐
august; Letea (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000; Oprea, 2005); specie inclusă în Convenția
Washington; rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011);
114. Nepeta ucranica L.; Familia Lamiaceae; Regiunea Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire:
mai‐iunie; Insula Popina (Dihoru et Negrean, 2009); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994);
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periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
115. Nymphaea candida C. Presl; Familia Nymphaeaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iulie‐
septembrie; Erenciuc, se găsește în Lacurile Lopatna, Matiţa și Merhei (Dihoru et Negrean,
2009); rară (Oltean et al., 1994);
116. Ononis pusilla L.; Osu iepurelui; Familia Fabaceae; Regiunea submediteraneană; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; Chituc ‐ Periboina (Oțel et al., 2000); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994);
vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
117. Onosma arenaria Waldst. & Kit.; Otrățel; Familia Boraginaceae; Europa Centrală și de Sud‐Est;
Perioada de înflorire: mai‐iulie; Caraorman, C.A.Rosetti, Cardon, Letea, Perișor, Portița, Vadu
(Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005); subendemică, specie periclitată (Oltean et al., 1994).
118. Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Pollini) Sudre; Ploșnițoasă; Familia Orchidaceae;
Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Perișor (Oțel et al., 2000), Letea
(Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000; Oprea, 2005); specie inclusă în Convenția Washington,
specie în pericol iminent de dispariție (Oțel et al., 2000), rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă
(Ciocârlan, 2011).
119. Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuff.) Soó; Bujori; Familia Orchidaceae; Regiunea
Pontică și Panonică; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Grindul Chituc (Oțel et al., 2000), Ilgani,
Rusca, Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994), specie inclusă
în Convenția Washington, vulnerabilă (Oțel et al., 2000).
120. Orchis morio L.; Untul vacii; Familia Orchidaceae; Europa; Perioada de înflorire: aprilie‐mai;
Caraorman, Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); specie inclusă în Convenția Washington
(Oțel et al., 2000), rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă (Oțel et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
121. Ornithogalum amphibolum Zahar.; Familia Liliaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire:
aprilie‐mai; Caraorman, Histria, Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel et al., 2000; Oprea,
2005); vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru și Negrean, 2009), rară
(Ciocârlan, 2011).
122. Ornithogalum oreoides Zahar.; Familia Liliaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire: mai;
Caraorman, Histria, Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005), Insula Popina;
subendemică, periclitată/rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009),
rară (Ciocârlan, 2011).
123. Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. psammophilum (Zahar.) Zahar.; Familia Liliaceae;
Perioada de înflorire: aprilie‐mai; Grindul Lupilor (Oprea, 2005; Dihoru et Negrean, 2009);
endemică (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2009), vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994);
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
124. Ornithogalum sibthorpii W. Greuter; Familia Liliaceae; Regiunea Balcanică; Perioada de
înflorire: martie‐iunie; Histria (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994).
125. Paliurus spina‐christi Mill.; Spinul lui Christos; Familia Rhamnaceae; Regiunea Mediteraneană;
Perioada de înflorire: mai‐august; Grindul Caraorman (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000),
Capul Doloșman, Capul Iancina; vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994, Oțel et al. 2000), rară
(Ciocârlan, 2011)
126. Papaver hybridum L.; Mac; Familia Papaveraceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐iulie;
Ilgani, Letea (în vecinătatea localității); rară (Oltean et al., 1994)
127. Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.; Familia Poaceae; Regiunea Atlantică și Mediteraneană;
Perioada de înflorire: mai‐iunie; Chituc ‐ Periboina, Grindul Lupilor, Histria, Perișor, Portița
(Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994, 2009); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată
(Dihoru et Negrean, 2009), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
128. Periploca graeca L.; Familia Asclepiadaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de
înflorire: aprilie‐iunie; Delta Dunării, Sulina (Oprea, 2005), Caraorman, Letea (Oțel et al.,
2000), C.A.Rosetti, Periprava, Cardon (Dihoru et Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994).
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129. Petasites spurius (Retz.) Rchb.; Captalan; Familia Asteraceae; Regiunea Atlantică și Pontică;
Perioada de înflorire: martie‐aprilie; Perișor, Portița, Sf.Gheorghe, Sulina, Vadu (Dihoru et
Negrean, 1976; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et Negrean,
2009).
130. Petrosimonia oppositifolia (Pall.) Litv.; Familia Chenopodiaceae; Continental; Perioada de
înflorire: iulie‐august; Grindul Lupilor, Portița (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară
(Oltean et al., 1994).
131. Peucedanum arenarium Waldst. & Kit.; Familia Apiaceae; Regiunea Pontică‐Panonică‐
Balcanică; Perioada de înflorire: iulie‐august; Caraorman, Gorgova, Portița, Șontea (Dihoru et
Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
132. Plantago coronopus L.; Pătlagină; Familia Plantaginaceae; Regiunea Atlantică și
Mediteraneană; Perioada de înflorire: iunie‐septembrie; Sacalin, Sulina, Sf.Gheorghe, Perișor,
Portița, Periteașca (Ciocârlan, 1994; 2009; Oprea, 2005;); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă
(Dihoru et Negrean, 2009).
133. Plantago schwarzenbergiana Schur; Pătlagină; Familia Plantaginaceae; România, Ungaria și
Sudul Ucrainei; Perioada de înflorire: mai‐iulie; Sf.Gheorghe (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000);
taxon al cărui areal nu depășește limitele Europei, rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
134. Platanthera bifolia (L.) Rich.; Stupiniță; Familia Orchidaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: mai‐
iulie; Letea (Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
135. Polycnemum heuffelii Láng; Scârțâitoare; Familia Chenopodiaceae; Regiunea Pontică‐
Panonică‐Balcanică; Perioada de înflorire: iulie‐septembrie; Caraorman; rară (Oltean et al.,
1994).
136. Polygonum graminifolium Wierzb. Ex. Heuff.; Familia Polygonaceae; Sud‐Estul Europei;
Perioada de înflorire: august‐octombrie; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; 2009; Oțel et al., 2000;
Oprea, 2005), Letea, Litcov, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994;
Ciocârlan, 2011).
137. Polygonum maritimum L.; Familia Polygonaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iulie‐septembrie; Letea, Portița, Sulina, Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976;
Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011).
138. Polygonum mesembricum Chrtek; Familia Polygonaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iulie‐
septembrie; Grindul Sărăturile, Portița, Sf.Gheorghe, Sulina (Dihoru et Negrean, 2009); rară
(Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011).
139. Polypogon monspeliensis (L.) Desf.; Familia Poaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de
înflorire: aprilie‐iunie; Grindul Lupilor, Sacalin, Sf.Gheorghe, Sulina, Perișor, Portița, Periteașca,
Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru
et Negrean, 2009).
140. Potamogeton compressus L.; Broscariță; Familia Potamogetonaceae; Regiunea Regiunea
Circumpolară; Perioada de înflorire: iulie‐august; Lacul Razim (Dihoru et Negrean, 1976;
Ciocârlan, 2009), Lacurile Sinoe, Golovița și Zmeica (Dihoru et Negrean, 1976), Gorgova, Letea,
Lacul Răducu; rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
141. Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.; Broscariță; Familia Potamogetonaceae; Eurasia;
Perioada de înflorire: iulie‐august; Delta Dunării (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994;
Oprea, 2005), Lacul Belciug (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2000;
Ciocârlan, 2011)
142. Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.; Familia Poaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada
de înflorire: aprilie‐mai; Histria (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru
et Negrean, 2009).
143. Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh.; Iarbă de sărătură; Familia Poaceae; Europa de Est;
Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Delta Dunării (Ciocârlan, 2009), Caraorman, Letea, Sacalin,
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Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al.,
1994).
Radiola linoides Roth; Familia Linaceae; Eurasia ‐ Africa; Perioada de înflorire: iunie‐august; Histria,
Sinoe (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al, 2000).
Ranunculus circinatus Sibth.; Clintiță; Familia Ranunculaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐
august; Gorgova, Șontea (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară (Oltean et al., 1994).
Rindera umbellata (Waldst. & Kit.) Bunge; Căciula mocanului; Familia Boraginaceae; Regiunea
Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Murighiol (Dihoru et Negrean, 2009);
periclitată (Dihoru et Negrean, 2009)
Rochelia disperma (L. fil.) K. Koch subsp. retorta (Pall.) Kotejowa; Familia Boraginaceae; Regiunea
Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire: aprilie‐mai; Periprava; rară (Oltean et al., 1994).
Rumex dentatus L. subsp. halacsyi (Rech.) Rech. fil.; Familia Polygonaceae; Eurasia; Perioada de
înflorire: iunie‐iulie; Caraorman, Pardina, Rusca, Sulina (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et
al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
Rumex tuberosus L.; Familia Polygonaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐august; Chituc ‐
Periboina, Grindul Sărăturile, Letea, Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Oțel, 1998; Oprea, 2005); rară
(Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande; Ață de mare; Familia Ruppiaceae; Cosmopolită; Perioada de
înflorire: iulie‐septembrie; Lacul Sinoe în zona Grindului Lupilor și Portița; vulnerabilă (Dihoru et
Negrean, 2009).
Ruppia maritima L.; Familia Ruppiaceae; Cosmopolită; Perioada de înflorire: iulie‐septembrie;
Letea, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); vulnerabilă/rară (Oltean et
al., 1994).
Sagina maritima G. Don; Grășătoare; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Atlantică și
Mediteraneană; Perioada de înflorire: mai‐august; Grindul Lupilor, Grindul Chituc (Ciocârlan,
2009); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011); critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
Salix rosmarinifolia L.; Salcie târâtoare; Familia Salicaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: februarie‐
aprilie; Caraorman, C.A.Rosetti, Cardon, Letea, Perișor, Portița, Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean,
1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994).
Salsola collina Pallas; Familia Chenopodiaceae; Continentală; Perioada de înflorire: iulie‐
septembrie; Pardina (Ciocârlan, 1994, 2009); rară (Oltean et al., 1994)
Salvia aethiopis L.; Șerlai; Familia Lamiaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iunie‐august; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; Dihoru et Negrean, 1976; Sârbu et al.,
2001); Histria, Sinoe (Oțel et al., 2000), periclitată/rară (Oltean et al., 1994), rară (Oțel et al., 2000).
Salvinia natans (L.) All.; Peștișoară; Familia Salviniaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: august‐
septembrie; Delta Dunării; specie inclusă în Convenția Berna anexa 1 (Oțel et al., 2000), taxon al
cărui areal nu depășește limitele Europei, (Oltean et al., 1994), specia este de interes conservativ
la nivel european dar nu este periclitată în Rezervația Biosferei Delta Dunării (Oțel et al., 2000).
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla; Familia Cyperaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iulie‐august; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; 2009), Sf.Gheorghe, Sulina (Dihoru et
Negrean, 1976; Oprea, 2005); rară (Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
Schoenoplectus supinus (L.) Palla; Familia Cyperaceae; Cosmopolită; Perioada de înflorire: iulie‐
august; Delta Dunării; rară (Oltean et al., 1994).
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla; Familia Cyperaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iulie‐august;
Grindul Lupilor, Ciotic (Oțel et al., 2000), Sacalin, Sf.Gheorghe, Sulina; rară (Oltean et al., 1994; Oțel
et al., 2000; Ciocârlan, 2011).
Scolymus hispanicus L.; Familia Asteraceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de înflorire: iunie‐
august; Portița, Sf.Gheorghe, Sulina, Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea, 2005); rară (Oltean et
al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
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161. Senecio jacobaea L. subsp. borysthenicus (DC.) Ciocârlan; Rujină; Familia Asteraceae; Regiunea
Pontică; Perioada de înflorire: iulie‐august; Caraorman, C.A.Rosetti, Cardon, Grindul Letea Sf.
Gheorghe – Grindul Sărăturile (Ciocârlan, 2009; Oprea, 2005); critic periclitată (Dihoru et
Negrean, 2009).
162. Seseli campestre Besser; Familia Apiaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire: iulie‐august;
Histria (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994), insuficient cunoscută (Ciocârlan, 2011).
163. Seseli tortuosum L.; Familia Apiaceae; Regiunea Pontică și Mediteraneană; Perioada de
înflorire: iulie‐august; Chituc ‐ Periboina, Histria (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994).
164. Silene borysthenica (Gruner) Walters; Familia Caryophyllaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
mai‐iulie; Caraorman, C.A.Rosetti, Cardon, Letea, Perișor (Dihoru et Negrean, 2009); rară
(Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
165. Silene conica L. subsp. subconica (Friv.) Gavioli; Familia Caryophyllaceae; Sud‐Estul Europei;
Perioada de înflorire: iunie‐august; cordon litoral (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994;
Oțel et al., 2000; Oprea, 2005); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
166. Silene exaltata Friv.; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Balcanică; Perioada de înflorire: mai‐
august; Capul Doloșman, Grindul Sărăturile (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al.,
1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
167. Silene multiflora (Waldst. & Kit.) Pers.; Familia Caryophyllaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
iunie‐iulie; Caraorman (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011);
critic periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
168. Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth; Familia Brassicaceae; Eurasia; Perioada de înflorire:
mai‐iunie; Chituc ‐ Periboina (Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994).
169. Stachys maritima Gouan; Familia Lamiaceae; Regiunea Balcanică; Perioada de înflorire: iunie‐
iulie; nisipuri litorale (Ciocârlan, 2009), Portița (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994); rară
(Oltean et al., 1994); specie în pericol iminent de dispariție (Oțel et al., 2000), critic periclitată
(Dihoru et Negrean, 2009), vulnerabilă (Ciocârlan, 2011).
170. Stipa pennata L. subsp. sabulosa (Pacz.) Tzvelev; Familia Poaceae; Regiunea Pontică – Europa
Centrală; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Caraorman, Letea, Sf.Gheorghe (Ciocârlan, 2009;
Dihoru et Negrean, 2009), Grindul Lupilor (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994);
vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
171. Suaeda salsa (L.) Pall.; Ghirin; Familia Chenopodiaceae; Regiunea Pontică și Panonică; Perioada
de înflorire: iulie‐septembrie; Sf. Gheorghe (Ciocârlan, 2009); rară (Ciocârlan, 2011).
172. Syrenia montana (Pall.) Klokov; Familia Brassicaceae; Regiunea Pontică; Perioada de înflorire:
iunie; Delta Dunării (Ciocârlan, 2009), Caraorman, Letea, Perișor, Cardon (Dihoru et Negrean,
1976; 2009), Grindul Lupilor (Oțel et al., 2000), rară (Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et
Negrean, 2009).
173. Trachomitum venetum (L.) Woodson; Familia Apocynaceeae; Regiunea Centrală și Estică
Mediteraneană; Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Grindul Perișor (Ciocârlan, 2009; Dihoru
et Negrean, 2009); posibil specie dispărută (Oltean et al., 1994); critic periclitată (Dihoru et
Negrean, 2009; Ciocârlan, 2011);
174. Tragopogon floccosus Waldst. & Kit.; Barba caprei; Familia Asteraceae; Europa de Est;
Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Caraorman, Letea, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976); rară
(Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
175. Trapa natans L.; Cornaci; Familia Trapaceae; Eurasia; Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Delta
Dunării (Ciocârlan, 2009); specie inclusă în Convenția Berna anexa I; vulnerabilă (Oltean et
al., 1994, Ciocârlan, 2011).
176. Trigonella gladiata Steven Ex. M. Bieb.; Familia Fabaceae; Regiunea Mediteraneană;
Perioada de înflorire: aprilie‐iunie; Chilia, Maliuc, Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea,
2005); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
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177. Urtica kioviensis Rogow.; Familia Urticaceae; Regiunea Pontică și Panonică; Perioada de
înflorire: iulie‐august; Letea (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000); rară (Oltean et al., 1994);
vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
178. Utricularia australis R.Br.; Otrățel; Familia Lentibulariaceae; Europa; Perioada de înflorire:
iunie‐august; Sulina (Dihoru et Negrean, 1976; Ciocârlan, 1994; Oprea, 2005);
vulnerabilă/rară (Oltean et al., 1994).
179. Valerianella coronata (L.) DC.; Fetică; Familia Valerianaceae; Regiunea Mediteraneană;
Perioada de înflorire: mai‐iunie; Delta Dunării (Ciocârlan, 1994; Oțel et al., 2000; Oprea,
2005); rară (Oltean et al., 1994; Ciocârlan, 2011).
180. Valerianella costata (Steven) Betcke; Fetică; Familia Valerianaceae; Regiunea Pontică și
Mediteraneană; Perioada de înflorire: mai‐iunie; Vadu (Dihoru et Negrean, 1976; Oprea,
2005); rară (Oltean et al., 1994).
181. Verbascum ovalifolium Donn Ex. Sims; Lumânărică; Familia Scrophulariaceae; Regiunea
Pontică și Balcanică; Perioada de înflorire: iunie‐iulie; Chituc ‐ Periboina (Oțel et al., 2000);
rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
182. Veronica catenata Pennell; Șopârliță; Familia Scrophulariaceae; Regiunea Circumpolară;
Perioada de înflorire: iunie‐august; Caraorman, Sulina (Dihoru et Negrean, 2009); risc scăzut
(Dihoru et Negrean, 2009).
183. Vicia biennis L.; Măzăriche; Familia Fabaceae; Regiunea Pontică și Panonică; Perioada de
înflorire: iunie‐august; Caraorman, Letea, Perișor (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et
al., 1994); vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
184. Vicia narbonensis L.; Măzăriche; Familia Fabaceae; Regiunea Mediteraneană; Perioada de
înflorire: mai‐iunie; Histria (Dihoru et Negrean, 2009); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă
(Dihoru et Negrean, 2009).
185. Wolffia arrhiza (L.) Horkel Ex. Wimm.; Familia Lemnaceae; Cosmopolită; la noi nu înflorește
(Ciocârlan 2009); Complexul acvatic Somova ‐ Parcheș., Ostrovul Cernovca (Dihoru et
Negrean, 2009); vulnerabilă (Oltean et al., 1994); periclitată (Dihoru et Negrean, 2009).
186. Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata (Wahlenb.& Rosén) Arcang.; Mătriță; Familia
Zannichelliaceae; Cosmopolită; Perioada de înflorire: Perișor, Lacurile Goloviţa și Sinoe în
vecinătatea Grindului Lupilor și Portița; rară (Oltean et al., 1994).
187. Zostera marina L.; Iarbă de mare; Familia Zosteraceae; Regiunea Circumpolară; Perioada de
înflorire: iunie‐septembrie; Histria, în zona cordonului litoral și Lacul Sinoe (Dihoru et
Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994), vulnerabilă (Dihoru et Negrean, 2009).
188. Zostera noltii Hornem.; Iarbă de mare; Familia Zosteraceae; Regiunea Atlantică și
Mediteraneană; Perioada de înflorire: iunie‐august; în zona cordonului litoral, Lacurile
Sinoe, Razim și Goloviţa (Dihoru et Negrean, 1976); rară (Oltean et al., 1994); vulnerabilă
(Dihoru et Negrean, 2009).
189. Zygophyllum fabago L.; Castravete de mare; Familia Zygophyllaceae; Regiunea Pontică;
Perioada de înflorire: iunie‐iulie; C.A.Rosetti, Letea, Sf.Gheorghe (Dihoru et Negrean, 1976);
rară (Oltean et al., 1994; Oțel et al., 2011; Ciocârlan, 2011); vulnerabilă (Dihoru et Negrean,
2009).
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Specii de plante considerate dispărute (Ex.), care nu au fost recent găsite (N.r.g.) sau care
sunt insuficient cunoscute (I):
1. Aegilops crassa Boiss.; Familia Poaceae; Asia Centrală; (I)
2. Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea H. Lindb.; Familia Poaceae; Regiunea
Mediteraneană; (N.r.g.)
3. Apium nodiflorum (L.) Lag.; Familia Apiaceae; Regiunea Atlantică – Mediteraneană; (Ex.)
4. Arenaria rigida M.Bieb.; Familia Caryophyllaceae; Regiunea Pontică; (Ex.)
5. Astragalus cornutus Pall.; Familia Fabaceae; Regiunea Pontică; (Ex.)
6. Astragalus vesicarius L.; Familia Fabaceae; Europa; (I)
7. Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin; Familia Gentianaceae; Regiunea Europa
Centrală și Mediteraneană; (N.r.g.)
8. Blysmus compressus (L.) Panz. Familia Cyperaceae; Eurasia; (I)
9. Caldesia parnassifolia (L.) Parl.; Familia Alismataceae; Cosmopolită; (Ex.)
10. Calla palustris L.; Familia Araceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (Ex.)
11. Caltha palustris L.; Familia Ranunculaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (I)
12. Calystegia soldanella (L.) R.Br.; Familia Convolvulaceae; Regiunea Mediteraneană; (Ex.)
13. Carex diluta M.Bieb.; Familia Cyperaceae; Europa de Est; (I)
14. Carex flacca Schreb.; Familia Cyperaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (I)
15. Centaurea phrygia L.; Familia Asteraceae; Europa; (I)
16. Coix lacryma‐jobi L.; Familia Poaceae; Europa de Vest; (I)
17. Comarum palustre L.; Familia Rosaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (I)
18. Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.; Familia Poaceae; Regiunea Atlantică – Europa
Centrală; (Ex.)
19. Echium maculatum L.; Familia Boraginaceae; Regiunea Pontică ‐ Panonică; (N.r.g.)
20. Euphorbia paralias L.; Familia Euphorbiaceae; Regiunea Atlantică ‐ Mediteraneană; (N.r.g.)
21. Galium sylvaticum L.; Familia Rubiaceae; Europa Centrală; (N.r.g.)
22. Isoetes echinospora Durieu; Familia Isoetaceae; Europa Centrală și de Nord; (I)
23. Melilotus altissimus Thuill.; Familia Fabaceae; Eurasia; (Ex.)
24. Mycelis muralis (L.) Dumort.; Familia Asteraceae; Europa; (Ex.)
25. Myricaria germanica (L.) Desv.; Familia Tamaricaceae; Europa, Asia de Sud Vest; (I)
26. Myrrhoides nodosa (L.) Cannon; Familia Apiaceae; Regiunea Mediteraneană; (Ex.)
27. Ophioglossum vulgatum L.; Familia Ophioglossaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (I)
28. Palimbia rediviva (Pall.) Thell.; Familia Apiaceae; Regiunea Pontică; (I)
29. Potentilla erecta (L.) Raeusch.; Familia Rosaceae; Eurasia; (Ex.)
30. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; Familia Dennstaedtiaceae; Cosmopolită; (Ex.)
31. Salvia glutinosa L.; Familia Lamiaceae; Eurasia; (Ex.)
32. Scabiosa columbaria L.; Familia Dipsacaceae; Europa; (I)
33. Scrophularia umbrosa Dumort.; Familia Scrophulariaceae; Eurasia; (I)
34. Stemmacantha serratuloides (Georgi) M.Dittrich; Familia Asteraceae; Regiunea Pontică; (Ex.)
35. Trifolium filiforme L.; Familia Fabaceae; Regiunea Atlantică ‐ Mediteraneană; (Ex.)
36. Utricularia minor L.; Familia Lentibulariaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (Ex.)
37. Vincetoxicum scandens Sommier & Levier; Familia Asclepiadaceae; Regiunea Pontică; (Ex.)
38. Viola palustris L.; Familia Violaceae; Regiunea Regiunea Circumpolară; (N.r.g.)
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Achillea coarctata Poir

106

Amygdalus nana L.

107

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich

108

Argusia sibirica (L.) Dandy

109

Argusia sibirica (L.) Dandy ‐ detaliu

Iris variegata L. ‐ detaliu

110

Cakile maritima Scop. ssp. euxina (Pobed.) Nyár. ‐ detaliu

Cakile maritima Scop. ssp. euxina (Pobed.) Nyár.

111

Centaurea pontica Prodán et Nyár

112

Centaurea jankae D. Brândză

113

Convolvulus persicus L.

Crambe maritima L.

114

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. ssp. danubiale (Klokov) Roman ‐ detaliu

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. ssp. danubiale (Klokov) Roman

115

Dianthus bessarabicus (Kleopow) Klokov ‐ detaliu

Dianthus bessarabicus (Kleopow) Klokov

116

Ephedra distachya L. ‐ detaliu

Ephedra distachya L.

117

Eryngium maritimum L. ‐ detaliu

Eryngium maritimum L.

118

Glaucium flavum Crantz ssp. leiocarpum (Boiss.) Stoj. et Stef ‐ detaliu

Glaucium flavum Crantz ssp. leiocarpum (Boiss.) Stoj. et Stef

119

Leucojum aestivum L.

120

Limodorum abortivum (L.) Sw

121

Onosma arenaria Waldst. et Kit detaliu

Onosma arenaria Waldst. et Kit

122

Orchis laxiflora Lam. ssp. elegans (Heuff.) Soó

123

Orchis morio L.

124

Ornithogalum oreoides Zahar

125

Paliurus spina‐christi Mill

Paliurus spina‐christi Mill

126

Periploca graeca L.

127

Periploca graeca L. detaliu

Petasites spurius (Retz.) Rchb.

128

Plantago schwarzenbergiana Schur ‐ detaliu

Plantago schwarzenbergiana Schur

129

Ranunculus circinatus Sibth

Ranunculus circinatus Sibth

130

Salvia aethiopis L.

131

Salvia aethiopis L. ‐ detaliu

Scolymus hispanicus L. ‐ detaliu

132

Scolymus hispanicus L.

133

Silene conica L. ‐ detaliu

Trapa natans ssp. muzzanensis (Jaggi) Schinz

134

Stachys maritima Gouan ‐ detaliu

Stachys maritima Gouan

135

Veronica catenata Pennell

136

Veronica catenata Pennell ‐ detaliu
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PLANTE ALOHTONE DIN DELTA DUNĂRII
Paulina ANASTASIU, Gavril NEGREAN, Anca SÂRBU, Daniela SMARANDACHE

Problematica „speciilor invazive” este una de mare actualitate, având în vedere că acestea
reprezintă o ameninţare majoră pentru biodiversitatea globală, pot cauza extincţii ale unor specii
native, pot modifica funcţiile ecosistemelor (Vitousek, 1994).
Cunoaşterea acestor specii invazive devine astfel foarte importantă mai ales când avem de‐a
face cu o arie protejată la nivel internaţional, aşa cum este Delta Dunării. Aceasta are statut
cvadruplu: Rezervaţie a Biosferei, sit Ramsar (zonă umedă de importanţă internaţională), sit al
Patrimoniului Natural Mondial UNESCO, sit Natura 2000 (ROSCI0065 şi ROSPA0031).
Biodiversitatea Deltei Dunării este ridicată comparativ cu alte delte ale Europei şi chiar ale
Terrei. Astfel, până în prezent au fost inventariate 1642 specii de plante, 3768 specii de animale şi
23 de ecosisteme naturale (conform Formularului standard Natura 2000 pentru ROSCI0065). În
conformitate cu anexele OUG 57/2007, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.)
au fost identificate 29 habitate Natura 2000 şi 37 de specii de floră şi faună de interes comunitar (5
specii mamifere, 5 specii amfibieni şi reptile, 14 specii peşti, 8 specii nevertebrate, 5 specii plante).
Terminologie
Fiecare specie are un anumit areal geografic natural. Unele sunt foarte larg răspândite, fiind
prezente pe aproape toate continentele. Un exemplu în acest sens îl poate reprezinta Stuful
(Phragmites australis) care este foarte larg răspândit pe glob. Alte specii sunt prezente doar în
anumite continente, regiuni, lanţuri muntoase, insule etc. Este, de exemplu, cazul speciilor
Centaurea pontica – prezentă doar în Delta Dunării şi Centaurea jankae – cu aria de răspândire
limitată doar la regiunea Dobrogea. Astfel de specii, cu areal limitat, şi‐au păstrat statutul atât timp
cât au existat nişte bariere în calea răspândirii lor şi în alte zone (oceane, munţi, râuri, deşerturi
etc.). Dar, o dată cu dispariţia barierelor, unele dintre aceste plante şi‐au lărgit aria de răspândire.
Astfel de plante au fost denumite în diverse moduri de‐a lungul timpului şi, deşi s‐a încercat
elaborarea unei terminologii comune, nu s‐a ajuns până în prezent la un consens în acest domeniu
(Davis 2009). De aceea, ori de câte ori vorbim despre plante ajunse la noi din alte zone ale lumii, de
pe alte continente, este important să precizăm definiţiile termenilor pe care îi utilizăm.
Întrucât la noi în ţară în abordarea subiectului privitor la plantele invazive s‐a folosit
terminologia propusă de Richardson et al. (2000), Pyšek et al. (2002) şi Pyšek et al. (2004), vom
utiliza în acest material aceleaşi definiţii.
Astfel, plantele alohtone (gr. allos = altul, chton = pământ, referire la faptul că aceste plante
vin din alte zone ale Pământului) sunt „taxoni vegetali dintr‐o zonă dată a căror prezenţă acolo se
datorează introducerii intenţionate sau accidentale, ca rezultat al activităţii umane”. Ca sinonime
pentru plantele alohtone se folosesc şi următorii termeni: plante exotice, plante adventive, plante
străine, plante non‐native, plante non‐indigene. Distanţa aproximativă care se ia în considerare ca
o plantă să fie alohtonă într‐o zonă dată este de peste 100 km de la locul primei semnalări. În cazul
unor bariere geografice majore (ape, lanţuri muntoase etc.) această distanţă poate fi mai mică.
Taxonii pot fi, astfel, alohtoni pe un continent, insulă, bio‐ sau ecoregiune, sau district. Un exemplu
de plantă alohtonă în România, inclusiv în Delta Dunării, este Porumbul (Zea mays). Această
plantă îşi are aria de răspândire naturală în America. La noi a ajuns datorită introducerii
intenţionate, în scop alimentar.
În funcţie de ce se întâmplă cu aceste plante, ajunse într‐un teritoriu nou, putem să vorbim
mai departe despre plante alohtone ocazionale, naturalizate, invazive şi chiar transformatoare.
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Plantele alohtone ocazionale sunt acele „plante alohtone care se pot dezvolta şi chiar
reproduce ocazional într‐o zonă dată, dar care nu formează populaţii capabile de reînnoire, şi
care se bazează pe introduceri repetate pentru a persista”. În literatură aceste plante mai sunt
numite „hoinare”, „pasagere”, „evadate ocazional”, „persistente după cultivare”. De exemplu,
Gălbenelele (Calendula officinalis), frumoase plante de grădină, originare din America, pot fi
găsite uneori în stare subspontană pe lângă drumuri, pe lângă garduri, în locuri în care se
depozitează gunoi etc. Dar acest lucru se întâmplă numai pentru un sezon deoarece planta nu
are capacitatea de a supravieţui, fără intervenţie umană, şi în anii următori. Sunt necesare
reintroduceri permanente pentru ca planta respectivă să persiste în timp. Aceeaşi situaţie o
întâlnim şi în cazul Ricinului (Ricinus communis) pe care îl putem vedea în Delta Dunării în locuri
în care se depozitează gunoaie, dar numai pentru un sezon pentru că planta nu supravieţuieşte
peste iarnă.
Plantele naturalizate sunt acele „plante alohtone care se reproduc constant şi susţin populaţii
pe durata mai multor cicluri de viaţă – cel puţin 10 ani, după Pyšek et al. (2004) ‐ fără intervenţia
directă a omului (sau în ciuda intervenţiei umane); adesea, restabilesc urmaşi în mod liber, de
obicei în apropierea plantelor adulte, şi nu invadează neapărat ecosisteme naturale, seminaturale
sau antropice”. Un bun exemplu în acest sens este cel al Petuniei cu flori mici (Calibrachoa
parviflora). Originară din America de Sud, aceasta a ajuns pe meleagurile noastre la sfârşitul
secolului al XIX‐lea. De peste o sută de ani trăieşte, înfloreşte şi fructifică, fără să necesite
intervenţia umană, doar în câteva locuri din Delta Dunării: Sf. Gheorghe, Sulina, Periprava şi
Sacalin (Anastasiu, 2010). Cazul Petuniei cu flori mici este chiar unul interesant pentru că, deşi este
specie adventivă, fiind atât de rară şi „încetăţenită” de atât de mult timp la noi în ţară, botaniştii au
inclus‐o pe Listele roşii naţionale (Oltean et al., 1994, Dihoru et Dihoru, 1994) şi chiar în Cartea
roşie naţională (Dihoru et Negrean, 2009).
Plantele alohtone invazive sunt acele „plante naturalizate care produc urmaşi, adesea în
efective mari, la distanţe considerabile de plantele parentale şi pe suprafeţe extinse”. Richardson
et al. (2000) sugerează şi o scară aproximativă pentru aprecierea fenomenului de invazie:
„>100m/50 ani pentru taxonii care se răspândesc prin seminţe sau alte propagule şi peste 6m/3
ani pentru taxoni care se răspândesc prin rădăcini, rizomi, stoloni şi/sau tulpini târâtoare”. Feriga
de apă Azola (Azolla filiculoides) poate fi considerată un bun exemplu în acest sens. Menţionată
pentru prima dată în urmă cu peste 90 de ani din Delta Dunării, în prezent Azola acoperă suprafeţe
însemnate de apă, mai ales în sudul ţării, afectând speciile şi habitatele native.
Precizăm că, în conformitate cu articolul 8 al Convenţiei asupra Diversităţii Biologice, prin
specie alohtonă invazivă se înţelege o specie alohtonă a cărei introducere şi/sau răspândire
ameninţă diversitatea biologică, nu doar o specie care reuşeşte să producă urmaşi la distanţă
mare faţă de locul iniţial al introducerii.
Acele plante invazive care „schimbă caracterul, condiţia, forma sau natura ecosistemelor pe o
suprafaţă substanţială în raport cu extinderea acelor ecosisteme” sunt numite “transformatoare”.
Salcâmul pitic (Amorpha fruticosa) poate fi considerat astfel. Acolo unde se instalează formează
adesea comunităţi monodominante (Doniţă et al., 2005) şi modifică complet ecosistemul invadat.
Precizăm că se recomandă ca, în cazul plantelor indigene care în anumite condiţii ajung să
ocupe suprafeţe însemnate din cadrul unor ecosisteme perturbate, să fie folosit termenul de
„plante colonizatoare” (Richardson et al., 2000) sau „plante expansive” (Pyšek et al., 2004) şi nu
„invazive”, pentru a se putea face astfel distincţia între cele două categorii.
Exemplificăm aici cu situaţia Stufului (Phragmites australis), care se instalează rapid şi
formează populaţii însemnate în habitate degradate. Fiind specie autohtonă / nativă nu o numim
„invazivă”, ci „colonizatoare” sau „expansivă”.
Privitor la introducerea unei specii din aria sa naturală într‐o altă arie (regiune, ţară, continent)
trebuie spus că aceasta este realizată, direct sau indirect, de către om. Unele introduceri sunt
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intenţionate, realizate deliberat, în timp ce altele sunt neintenţionate. De pildă, Cenuşerul, numit
şi Fals oţetar (Ailanthus altissima), originar din estul Asiei, a fost introdus în Europa în mod
intenţionat pentru calităţile sale ornamentale. Frasinul american (Fraxinus pennsylvanica) şi
Arţarul american (Acer negundo) au fost introduse în Delta Dunării în scopul împăduririi unor
suprafeţe. Sânzienele de grădină (Solidago canadensis) sau Slăbănogul himalaian (Impatiens
glandulifera) au fost mai întâi cultivate în scop ornamental, dar apoi au scăpat din Grădini şi au
ajuns în prezent invazive (Anastasiu et Negrean, 2009). În schimb, speciile de Holera (Xanthium
spp.) au fost introduse în mod neintenţionat, agăţate cel mai probabil de blana animalelor.
Cauzele invaziilor vegetale
Principalele cauze care au favorizat răspândirea tot mai largă, accidentală sau deliberată, a
unor plante din arealele lor geografice naturale în unele noi sunt reprezentate de dezvoltarea fără
precedent a transporturilor, a schimburilor comerciale şi a turismului. Astfel, fructe, seminţe sau
fragmente din corpul vegetativ al unor plante alohtone ajung prin intermediul mărfurilor la
distanţe mari faţă de locul de origine. Acestor cauze li se adaugă şi faptul că în prezent practicile
vamale şi cele de carantină sunt adesea inadecvate pentru a proteja biodiversitatea nativă
împotriva speciilor invazive. Astfel, în multe părţi ale lumii se poate trece frontiera unui stat destul
de simplu având în bagaj seminţe sau părţi vegetative ale unor plante care, în anumite condiţii, pot
ajunge invazive.
O altă cauză posibilă este reprezentată de practicile greşite din horticultură, agricultură şi din
silvicultură. Nu în puţine cazuri plante lemnoase exotice care au fost utilizate pentru împăduriri au
devenit invazive (Arţar american, Frasin american etc.), sau plante folosite pentru decorarea
grădinilor au scăpat în împrejurimi, apoi au ajuns să invadeze suprafeţe mari de teren (Sânziene
canadiene, Troscot mare japonez). Astfel, grădinile de flori şi legume, cimitirele, parcurile,
plantaţiile create în diferite scopuri pot fi surse importante pentru invazii vegetale. Amintim aici şi
o practică întâlnită frecvent în România, inclusiv în Delta Dunării, şi anume aceea de a arunca
resturile vegetale din grădină la o groapă de gunoi creată ad‐hoc, de obicei la marginea unor
habitate naturale sau semi‐naturale (margini de apă, de pădure, tufărişuri etc.).
Pentru unele plante terestre şi acvative apa de balast este unul dintre cei mai importanţi
vectori pentru transportul la distanţe mari faţă de aria naturală de distribuţie. Această apă poate
conţine fragmente ale unor plante care se înmulţesc uşor pe cale vegetativă, poate conţine spori,
seminţe.
La stabilirea unei specii alohtone într‐o nouă arie are însă o contribuţie importantă
degradarea habitatelor naturale în care aceste noi specii beneficiază de o competiţie redusă
pentru resurse. Lipsa duşmanilor naturali în noile habitate constituie, de asemenea, un factor care
favorizează procesul invaziv.
Un factor semnificativ care contribuie la răspândirea şi stabilirea speciilor invazive este
reprezentat de schimbările climatice globale. Astfel, încălzirea din zonele temperate favorizează
stabilirea şi invazia unor specii de origine tropicală.
Invazia speciilor alohtone poate fi favorizată uneori şi de necunoaşterea informaţiilor asupra
pericolului potenţial al noilor introduşi, informaţii ce ar fi putut alerta factorii responsabili.
Necunoscând că o plantă anume este invazivă într‐o ţară sau regiune vecină, o putem cultiva
pentru calităţile sale pentru ca mai apoi să descoperim că este prezentă în habitatele din
împrejurimi.
Lipsa unui sistem legal şi instituţional adecvat, a unor liste de alertă pentru plantele potenţial
invazive contribuie la favorizarea răspândirii acestora în teritorii noi. La nivel global şi european
astfel de liste oficiale există (aşa numitele „liste negre”). La nivel naţional există un ordin de
ministru (OM 979/2010) care interzice introducerea deliberată de specii invazive în ţară, dar nu
există şi o listă oficială care să cuprindă astfel de specii, ci se face trimitere la lista europeană
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publicată pe site‐ul www.europe‐aliens.org/. Pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ar fi
necesară o listă de alertă care să fie un instrument în detectarea timpurie şi în controlul speciilor
invazive.
Specii alohtone în România
În ţara noastră cercetările asupra plantelor alohtone au evidenţiat creşterea numărului
acestora în ultima perioadă. Astfel, dacă în urmă cu câţiva ani se aprecia că în România sunt 435
specii alohtone (Anastasiu et Negrean, 2005), în 2011 au fost raportate 671 de specii alohtone
(Sîrbu et Oprea, 2011). Trebuie să precizăm că diferenţa nu este reprezentată doar de plantele
nou‐venite pe teritoriul ţării noastre, ci acestora li se adaugă şi unele specii care în trecut au fost
semnalate ca scăpate din cultură, dar nu au mai fost deloc regăsite în ultimii 50 de ani. Dintre cele
671 de specii alohtone se consideră că 112 sunt invazive în conformitate cu terminologia şi
definiţiile prezentate şi de noi mai sus (Sîrbu et Oprea, 2011).
Aproximativ jumătate dintre speciile alohtone de pe teritoriul ţării noastre sunt anuale, cele
mai multe vin de pe continentul american, iar numărul celor introduse deliberat este aproximativ
egal cu cel al introducerilor accidentale (Anastasiu et Negrean, 2009).
Dintre cele mai frecvente plante invazive la nivel naţional amintim: Acer negundo – Arţarul
american, Ailanthus altissima – Falsul oţetar, Amaranthus albus, Amaranthus crispus,
Amaranthus hybridus, Amaranthus retroflexus – Ştirul, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha
fruticosa – Salcâmul pitic, Artemisia annua – Năfurică, Mături, Azolla filiculoides, Bidens vulgata,
Euphorbia maculata, Commelina communis, Conyza canadensis – Bătrâniş, Cuscuta campestris –
Torţel, Echinocystis lobata – Castravete spinos, Elodea nuttallii – Ciuma apelor, Erigeron annuus
subsp. annuus – Bunghişor american, Erigeron annuus subsp. strigosus, Galinsoga parviflora –
Busuioacă, Impatiens glandulifera – Slăbănog mare himalaian, Iva xanthiifolia, Juncus tenuis,
Lepidium densiflorum, Lindernia dubia, Lycium barbarum – Gărdurariţă, Matricaria discoidea,
Paspalum paspalodes, Phytolacca americana – Cârmâz, Reynoutria japonica – Troscot mare
japonez, Robinia pseudoacacia – Salcâm, Sisyrinchium montanum, Solidago canadensis –
Sânziene canadiene, Sorghum halepense, Veronica persica, Xanthium italicum, Xanthium
spinosum, Xanthium strumarium.
Specii alohtone în Delta Dunării
Câteva date istorice privind prezența plantelor alohtone în Delta Dunării
Cele mai vechi raportări de plante alohtone din Delta Dunării aparţin lui Kanitz (1879‐1881) şi
fac referire la următoarele trei specii: Calibrachoa parviflora (syn. Petunia parviflora),
Heliotropium curassavicum, Diplotaxis erucoides. Ciocârlan (1994) listează 73 de plante alohtone,
ca mai apoi Schneider et Tudor (2006: 197) să indice prezența în Delta Dunării a doar 33 de taxoni
“proveniți de pe alte continente”. Doroftei (2009) listează 128 plante alohtone din care 116
identificate de autor pe teren. Anastasiu (2011), în urma cercetărilor întreprinse pe teritoriul
R.B.D.D. între 2009‐2011, raportează 168 de plante alohtone, dintre care 35 sunt considerate
invazive.
Posibile surse şi vectori pentru invazii vegetale în Delta Dunării
Printre factorii care au favorizat şi favorizează în continuare prezenţa şi răspândirea plantelor
alohtone în Delta Dunării menţionăm: aşezarea geografică; prezenţa a numeroase ecosisteme
antropice incluzând amenajările agricole, piscicole şi silvice, amenajările complexe, culturile
agricole izolate cu intindere mică, plantaţiile de plop de pe grindurile fluviatile, aşezările umane;
numeroasele lucrări de amenajare efectuate între 1960‐1989 care au dus la dezechilibre
importante, inclusiv experimentele ce au vizat fixarea dunelor de nisip cu plante exotice
(Ailanthus altissima, Elaeagnus angustifolia etc.).
Porturile Sulina şi Tulcea, dar şi Reni, Ismail şi Chilia (Ucraina), ultimile două aflate pe braţul
Chilia, pot reprezenta porţi de intrare a speciilor alohtone în Delta Dunării, o dată cu mărfurile
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transportate pe apă. Navele care pătrund în Delta Dunării, fie dinspre Marea Neagră, fie dinspre
continent, pot aduce cu ele seminţe sau părţi ale organelor vegetative ale unor plante alohtone
atât în apa de balast, cât şi în mărfurile pe care le transportă. Un studiu realizat relativ recent arată
că în Sulina peste un sfert din totalul plantelor inventariate sunt alohtone (Anastasiu et al., 2011).
Turiştii pot deveni, uneori chiar involuntar, vectori pentru unele plante alohtone. De câte ori,
după o excursie în natură, nu am constatat că avem fructele sau seminţele unor plante agăţate de
noi? Iată, aceasta este una dintre cele mai simple modalităţi ca o plantă să ajungă dintr‐un loc în
altul. Alături de oameni, animalele pot reprezenta, de asemenea, un vector important pentru
plantele invazive. În Delta Dunării vedem frecvent cum caii şi vitele duc cu ele, agăţate de cozi şi
coame, fructele de Holeră şi Cornuţi. Păsările pot transporta la distanţe mari fragmente de plante,
seminţe, spori care se prind pe ghiare, pe cioc sau penaj.
Cum Delta Dunării este o zonă locuită, cu case şi chiar oraşe, unele plante alohtone sunt aduse
aici intenţionat, în scop decorativ, alimentar, medicinal. Un exemplu în acest sens îl poate constitui
Gaillardia pulchella, o frumoasă rudă a Florii Soarelei (Helianthus annuus), care este cultivată prin
grădini în scop ornamnetal, dar care poate scăpa din cultură şi poate creşte fără nici un fel de
ajutor din partea noastră pe nisipurile din împrejurimile localităţilor. Şi dacă unele plante
ornamentale sau alimentare scapă accidental din grădini, altele sunt duse chiar de către localnici
în apropierea unor habitate naturale sau semi‐naturale. Astfel, cu toate că există reguli clare
privitoare la depozitarea gunoaielor, în apropierea localităţilor Sulina şi Sf. Gheorghe, prin
sărături, pot fi văzute depozite de gunoi menajer pe care cresc plante precum Castraveţi, Ricin,
Zorele, Pătlăgele roşii şi altele, semn că acel gunoi a conţinut şi resturi de materiale vegetale
provenite din grădini.
Pe de altă parte, trebuie precizat că zonele umede au o vulnerabilitate crescută comparativ cu
alte ecosisteme şi sunt susceptibile de a fi invadate atât din cauza perturbărilor suferite (Pino et al.
2006), cât şi modului uşor de dispersie favorizat de apă (Pysek et Prach, 1993).
După Zedler et Kercher (2004) plantele invazive din zonele umede au efecte substanţiale şi
persistente asupra structurii habitatelor, diversităţii floristice şi faunistice, lanţurilor trofice.
Situaţia actuală a plantelor alohtone din Delta Dunării
Flora alohtonă a Deltei Dunării este reprezentată în mare măsură de specii de origine
americană (83 taxoni), în principal din America de Nord (52 taxoni). Printre acestea se remarcă o
serie de specii cu caracter invaziv: Acer negundo, Amaranthus albus, Amaranthus retroflexus,
Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Elodea nuttallii, Euphorbia maculata, Iva xanthiifolia,
Symphyotrichum ciliatum (Anastasiu, 2011). În ceea ce priveşte forma biologică, 90 de specii sunt
terofite, 26 sunt fanerofite, 8 helohidrofite, iar restul hemicriptofite, hemiterofite, geofite,
chamefite. Precizăm că 28 de specii alohtone sunt raportate pentru România numai din Delta
Dunării, însă o parte dintre acestea nu sunt confirmate de cercetările noastre în teren: Aegilops
crassa, Ammophila arenaria subsp. arundinacea, Bidens connata, Cuscuta approximata, Cyperus
esculentus, Diplotaxis erucoides, Euphorbia leptocaula, Fimbristylis bisumbellata, Hordeum
marinum, Matthiola longipetala, Saccharum ravennae, Sagittaria lancifolia, Salsola acutifolia,
Salsola collina, Silene chalcedonica, Suaeda splendens, Xanthium orientale subsp. orientale.
Pentru unele dintre ele există explicaţii, pentru altele nu încă.
De exemplu, Aegilops crassa este posibil să fi fost confundat cu Aegilops cylindrica, specie
autohtonă ce poate fi găsită în Câmpul Chiliei. Elodea canadensis, conform unor surse
bibliografice (Liţescu et al., 2004), a fost înlocuită cu Elodea nuttallii. În cazul speciilor genului
Xanthium lucrurile pot fi mai complicate având în vedere dificultăţile de a separa unele specii în
baza caracterelor morfologice.
Plantele alohtone pe care le considerăm invazive în Delta Dunării, în baza definiţiilor şi
terminologiei prezentate mai sus, sunt: Acer negundo – Arţar american (America de Nord);
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Ailanthus altissima – Fals oţetar, Cenuşer (Asia); Amaranthus albus – Ştir alb (America de Nord);
Amaranthus blitoides – Ştir (America de Nord); Amaranthus blitum var. blitum – Ştir (zona
mediteraneeană); Amaranthus blitum subsp. emarginatus – Ştir (zonele tropicale); Amaranthus
retroflexus – Ştir (America de Nord); Ambrosia artemisiifolia – Ambrosie (America de Nord);
Amorpha fruticosa – Salcâm pitic (America de Nord); Artemisia annua – Năfurică (Asia); Azolla
filiculoides – Azola (America de Nord); Bassia scoparia – Mături (Eurasia); Bidens frondosa –
(America de Nord); Conyza canadensis – Bătrâniş (America de Nord); Cuscuta campestris – Torţel
(America de Nord); Cyperus odoratus – (zonele tropicale); Dysphania ambrosioides – (America
tropicală); Echinocystis lobata – Bostănaş spinos (America de Nord); Eclipta prostrata – (America
Tropicală); Elaeagnus angustifolia – Măslin rusesc, Sălcioară (Asia); Elodea nuttallii – Ciuma apelor
(America de Nord); Euphorbia maculata – (America de Nord); Fraxinus pennsylvanica – Frasin
american (America de Nord); Galinsoga parviflora – Busuioacă (America de Sud); Iva xanthiifolia –
Ivă (America de Nord); Lindernia dubia – (America de Nord); Lycium barbarum – Gărdurariţă
(Asia); Morus alba – Dud (China); Oxalis corniculata – (America); Oxalis europaea – (America);
Paspalum paspalodes – Pir de apă (Africa şi America tropicală); Phytolacca americana – Cârmâz
(America de Nord); Solanum retroflexum – (America de Nord); Symphyotrichum ciliatum – (Asia);
Veronica persica – (Asia); Xanthium italicum – Cornuţi, Cornaci (zona mediteraneeană); Xanthium
spinosum – Holeră (America de Sud).
Problema care se pune este: au aceste specii vreun impact asupra plantelor şi habitatelor
naturale şi semi‐naturale din Delta Dunării? Cercetările întreprinse în perioada 2009‐2011 de
către un grup de cercetători de la Universitatea din Bucureşti arată că, cel puţin în cazul unora
dintre ele, impactul este evident negativ. Astfel, din cele circa 180 de asociaţii vegetale în Delta
Dunării, unele sunt edificate de plante alohtone: Acoretum calami Eggler 1933, Amarantho‐
Chenopodietum albi Morariu 1943, Amorpha fruticosa comm., Artemisietum annuae Morariu
1943 em. Dihoru 1970, Artemisio annuae‐Heliotropietum curassavicae Dihoru et Negrean 1975,
Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935, Elaeagnus angustifolia comm., Elodeetum
canadensis Eggler 1933, Elodeetum nuttallii Ciocârlan et al. 1997, Heliotropio currasavicae‐
Petunietum parviflorae Sanda et al. 2001, Hippophae‐Salicetum eleagni Br.‐Bl. et Volk 1940,
Ivaetum xanthifoliae Fijalk. 1967, Lemno‐Azolletum carolinianae Nedelcu 1967, Lemno‐Azolletum
filiculoides Br.‐Bl. 1952, Potentillo supinae‐Petunietum parviflorae Dihoru et Negrean 1975,
Riccio‐Azolletum carolinianae, Salsolo ruthenicae‐Xanthietum strumarii Oberd. et Tx. 1950,
Xanthio strumarii‐Chenopodietum Pop 1968, Xanthietum italici Timar 1950, Xanthietum spinosi
Felf. 1942, Xanthietum strumarii A. Paucă 1941.
Printre speciile alohtone menţionate în diferitele asociaţii vegetale se numără: Acer negundo,
Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus crispus, Amaranthus hybridus,
Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Apium graveolens,
Artemisia annua, Azolla filiculoides, Bidens frondosa, Dysphania ambrosioides, Conyza
canadensis, Coronopus didymus, Datura stramonium, Elaeagnus angustifolia, Elodea canadensis,
Elodea nuttallii, Galinsoga parviflora, Heliotropium curassavicum, Petunia parviflora, Solanum
retroflexum, Vallisneria spiralis, Xanthium strumarium, Xanthium italicum, Xanthium spinosum,
Veronica persica.
Acestora li se adaugă şi următoarele: Ailanthus altissima (dune la marginea estică a rezervaţiei
Pădurea Letea), Dysphania pumilio (aluviuni la Caraorman), Commelina communis (aluviuni la Sf.
Gheorghe), Cyperus difformis (aluviuni la Chilia Veche), Cyperus odoratus (aluviuni la Sf.
Gheorghe, Sacalin, Chilia Veche, pădurea Tătaru), Eclipta prostrata (aluviuni la Sf. Gheorghe şi
Chilia Veche, sărături pe Sacalin), Elaeagnus angustifolia (şi în sărături, nu doar pe dune, mai ales
la Sulina şi Cardon), Euphorbia maculata (nisipuri uşor sărăturate la Sulina), Fraxinus
pennsylvanica (în galeriile de salcie şi plop, mai ales pe braţul Chilia Veche, Ostroavele Babina,
Cernovca), Helianthus annuus (dune la Sulina, aluviuni la Chilia Veche, pe braţul Sf. Gheorghe etc.),
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Lemna minuta (pe lacul Nebunu şi Sf. Gheorghe, alături de specii native de Lemna, Hydrocharis
morsus‐ranae), Monochoria korsakowii (aluviuni pe braţul Chilia Veche, în dreptul localităţii Chilia
Veche), Morus alba (dune la sud de Periprava), Oenothera glazioviana (dune cu Euphorbia
seguieriana, mai ales la Sulina), Perilla frutescens (aluviuni la Sf. Gheorghe), Sagittaria trifolia
(Sacalin şi Sf. Gheorghe), Solanum retroflexum (nisipuri ruderale la Sf. Gheorghe, Caraorman, C.A.
Rosetti), Symphyotrichum ciliatum (dune şi depresiuni interdunale la Sf. Gheorghe, sărături pe
Sacalin).
Cele mai multe plante alohtone din Delta Dunării sunt prezente în comunităţi vegetale
ruderale, puternic antropizate, şi mai puţine în comunităţi naturale şi semi‐naturale. Astfel,
Amaranthus blitoides a fost găsit în Câmpul Chiliei, în asociaţia Artemisietum maritimae,
Amaranthus blitum subsp. emarginatus întră în structura asociaţiei Eleocharidetum acicularis,
deşi cel mai frecvent este ruderal, Ambrosia artemisiifolia, recent instalată în Delta Dunării, a fost
notată în Hordeo murini‐Cynodontetum la Sulina şi Juncetum maritimi pe Insula Sahalin,
Amorpha fruticosa formează comunităţi monodominante pe marginile canalelor, dar a fost notată
şi din următoarele asociaţii vegetale precum Atripliceto hastatae – Cakiletum euxinae, Salicetum
albae, Salicetum albo‐fragilis, Salicetum cinereae, Salicetum triandrae, Calamagrostio epigei‐
Hippophaetum rhamnoides, Argusio‐Petasitetum spuriae, Elymetum gigantei, Azolla filiculoides
este prezentă mai frecvent în asociaţia Lemno‐Hydrocharitetum morsus‐ranae, dar şi în Lemno‐
Salvinietum natantis şi Lemno‐Azolletum carolinianae ajungând la o acoperire de până la 85%,
Conyza canadensis este prezentă în Elymetum gigantei, Convolvuletum persici, Plantaginetum
coronopi, Argusio‐Petasitetum spuriae, Elaeagnus angustifolia a fost notat în asociaţiile vegetale
Elymetum gigantei, Plantaginetum coronopi, Juncetum maritimi, Calamagrostio epigei‐
Hippophaetum rhamnoides, Elodea nuttallii edifică asociaţia Elodeetum nuttallii care frecvent
înlocuieşte asociaţia Ceratophylletum demersi, Euphorbia maculata este prezentă în
Plantaginetum coronopi, Trifolio fragifero‐Cynodontetum, Lindernia dubia a fost găsită la Chilia
Veche, în Dichostylido michellianae‐Gnaphalietum uliginosi, Symphyotrichum ciliatum a fost
identificat în Argusietum sibiricae şi Acorelletum pannonici, Xanthium italicum intră în structura
unor asociaţii vegetale precum Argusietum sibiricae, Atripliceto hastatae‐Cakiletum euxinae,
Convolvuletum persici, Acorelletum pannonici, Elymetum gigantei, Suaedeto‐Kochietum
hirsutae, Calamagrostio epigei‐Hippophaetum rhamnoides, Suaedeto maritimae, Xanthium
spinosum este destul de rar, în Trifolio fragifero‐Cynodontetum (Anastasiu, 2011).
În ceea ce priveşte impactul speciilor de plante alohtone asupra habitatelor de interes
comunitar (Natura 2000), cercetările noastre au arătat că:
 habitatul 1210 (Vegetaţie anuală de‐a lungul liniei ţărmului) este puternic modificat de
prezenţa speciei Xanthium italicum;
 habitatul 1310 (Comunităţi de Salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile
mâloase şi nisipoase) prezintă situaţii diferite la Sulina şi Sacalin. Pe insula Sacalin, în acest
tip de habitat au fost identificate două specii alohtone: Symphyotrichium ciliatum şi
Xanthium italicum ,ambele însă cu o prezenţă redusă, în timp ce la Sulina Xanthium italicum
are o prezenţă de 100% în ploturile de inventariere, fapt ce ar putea fi explicat prin gradul
mare de ruderalizare a zonei cercetate de la Sulina;
 habitatul 1530* (Mlaştini şi stepe sărăturate ponto‐sarmatice), prioritar în conservare, a
fost identificat cu suprafeţe reprezentative la Chilia Veche. Singurele specii alohtone
prezente în ploturile de inventariere au fost Amaranthus blitoides (Câmpul Chiliei) şi
Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Chilia Veche Nord), dar se consideră că impactul
asupra structurii habitatului este nesemnificativ până la redus (Anastasiu, 2011);
 habitatul 2110 (Dune mobile embrionare) a fost analizat comparativ, la Sulina şi pe Insula
Sacalin. La Sulina, deşi mai bogat în specii (17), habitatul 2110 este puternic modificat de
prezenţa speciilor alohtone Xanthium italicum, Conyza canadensis, Cuscuta campestris şi
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Amorpha fruticosa, în schimb, pe Insula Sacalin, habitatul este sărac în specii (6), dar specia
caracteristică, Leymus racemosus subsp. sabulosus are prezenţă de 100%, deşi este
puternic concurată de Xanthium italicum;
 o situaţie deosebită o prezintă habitatul 1410 (Pajişti sărăturate mediteraneene)
caracterizat de prezenţa speciilor Juncus maritimus şi Juncus littoralis. Dacă la Sf. Gheorghe
se află într‐o stare bună, mai ales în partea nordică‐estică a localităţii, la Sulina este puternic
invadat de Elaeagnus angustifolia. Merită menţionat faptul că pe insula Sacalin în acest tip
de habitat a fost identificată Ambrosia artemisiifolia, specie cu puternic caracter invaziv
raportată însă frecvent doar din habitate ruderale (margini de drum, terasamente de cale
ferată).
Privitor la impactul plantelor alohtone asupra celor de importanţă comunitară (Centaurea
pontica, Centaurea jankae, Marsilea polycarpa (sin. M. quadrifolia), Aldrovanda vesiculosa), s‐a
constatat fie că în habitatul acestor plante nu s‐au instalat specii alohtone (ex. Centaurea jankae),
fie dacă s‐au instalat nu au impact evident (ex. Centaurea pontica, Marsilea polycarpa) (Anastasiu,
2011).
Principalele plante alohtone invazive şi potenţial invazive în Delta Dunării
Acer negundo L. – Arţar american
Arbore înalt de 10‐15 m, cu coroana largă, neregulată. Ritidomul este cenuşiu, cu crăpături în
lung. Lujerii anuali sunt de obicei pendenţi. Frunzele sunt compuse din 3‐7 foliole variabile ca
formă, cu vârful ascuţit şi marginile serate. Florile femeieşti şi bărbăteşti se dezvoltă pe indivizi
diferiţi. Sunt verzi‐gălbui, purtate de pediceli lungi, pendenţi. Arţarul american înfloreşte de obicei
în luna aprilie. Florile apar înaintea frunzelor. Fructele sunt nucuşoare aripate (disamare), cu
aripile aşezate în unghi ascuţit, încovoiate spre interior.
Arţarul american, aşa cum îi spune şi numele, este originar din America de Nord. A fost
introdus ca specie ornamentală şi pentru realizarea de plantaţii forestiere, perdele de protecţie.
Având o creştere rapidă, a fost preferat atât de silvici, cât şi de horticultori.
Se înmulţeşte prin seminţe, dar şi vegetativ, prin drajonare. Răspândirea fructelor se face cu
ajutorul vântului şi este favorizată de aripioarele pe care acestea le poartă.
Preferă în general locurile necultivate, terenurile abandonate, marginile de drumuri,
terasamentele căilor ferate. Este însă semnalat din ce în ce mai frecvent din ecosisteme ce
însoţesc cursurile râurilor, mai ales în zona de câmpie şi colinară.
Arţarul american este un competitor puternic pentru speciile lemnoase native pe care le
înlocuieşte cu succes, mai ales în habitatele alterate. Din punctul de vedere economic are, de
asemenea, impact negativ, eliminarea lui presupunând costuri suplimentare. În ceea ce priveşte
impactul asupra sănătăţii oamenilor, acesta este doar indirect. Arţarul american este gazdă bună
pentru un fluture ale cărui omizi, prin atingere, pot produce alergii ale pielii.
Pentru prevenirea instalării în habitate susceptibile şi în arii protejate, este necesară
monitorizarea permanentă şi eliminarea imediată a plantelor instalate, mijloacele cele mai
potrivite fiind în această situaţie cele mecanice. Ca şi în cazul altor specii lemnoase, la exemplarele
mature se pot efectua decojiri inelare care duc la reducerea capacităţii de drajonare şi, în câţiva
ani, la moartea indivizilor respectivi.
Recomandăm evitarea folosirii Arţarului american în scopuri ornamentale, iar acolo unde deja
este cultivat sugerăm efectuarea de tăieri drastice ale coronamentului, astfel încât producţia de
fructe să fie cât mai redusă (Anastasiu et Negrean, 2007).
Ailanthus altissima (Miller) Swingle – Fals oţetar, Cenuşer
Arbore ce poate atinge până la 30 m înălţime. Are ritidomul cenuşiu‐deschis, neted. Frunzele
sunt foarte lungi, uneori chiar de 1 m. Sunt alcătuite din mai multe perechi de foliole, la bază
trunchiate şi cu 2‐4 dinţi ce poartă pe dos câte o glandă. Florile sunt grupate în inflorescenţe
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bogate, mari. Sepalele şi petalele sunt verzui, de dimensiuni mici. Înflorirea are loc în mai‐iunie.
Fructele sunt nucule prevăzute cu câte o aripă lungă de circa 3‐4 cm, galbenă sau brun‐roşcată.
Cenuşerul este originar din China. La jumătatea secolului al XVIII‐lea a fost introdus în Anglia,
iar cu circa o sută de ani mai târziu şi la Paris. La noi în ţară, D. Brândză îl menţionează la sfârşitul
secolului al XIX‐lea ca fiind cultivat în grădini.
A fost introdus în scop ornamental, frunzele sale mari amintind de cele ale palmierilor, dar şi
pentru realizarea de plantaţii pe terenuri degradate, pentru consolidarea coastelor, taluzelor. În
China, ritidomul şi frunzele se folosesc în scopuri medicinale, contra viermilor intestinali şi
dizenteriei. Dozele mari sunt însă toxice. În Delta Dunării uneori este păstrat în curţi pentru a se
instala sub coroana lui mesele pe care se curăţă peştele, localnicii apreciind că mirosul neplăcut al
arborelui ţine muştele departe de peşte.
Are o mare capacitate de reproducere, atât vegetativă – prin drajonare, cât şi generativă
producând anual cantităţi însemnate de fructe. Este o plantă rezistentă la secetă, ger, fum, gaze.
Cenuşerul afectează cu precădere pajiştile uscate din zona de silvostepă, dar şi lizierele
pădurilor, habitatele ce însoţesc cursurile apelor curgătoare etc. În oraşe şi sate Cenuşerul este o
prezenţă destul de comună în cele mai neaşteptate locuri: pârloage, margini de drumuri, crăpături
în asfalt, terasament al liniilor de tramvai, ziduri şi acoperişuri ale clădirilor abandonate. Creşte, de
asemenea, foarte bine şi pe nisipuri, chiar uşor salinizate, aşa cum se poate observa la est de
pădurea Letea sau între C.A. Rosetti şi Sfiştofca unde formează adevărate păduri.
Controlul Cenuşerului este deosebit de dificil. Acţiunile de eliminare mecanică, prin
smulgere/tăiere, nu sunt de obicei eficiente. Ba mai mult, tăierea poate stimula formarea
drajonilor. În Austria (Parcul Naţional Dunărea) se practică decojirea inelară a copacilor astfel încât
aceştia mor „în picioare” în 2‐3 ani. Aplicându‐se această metodă s‐a constat şi o reducere
semnificativă a drajonilor din jurul plantei mamă. Cenuşerul ar trebui prin orice mijloace eliminat
şi din peisajul urban unde produce pagube însemnate (distruge asfaltul, zidurile, terasamentele
de tramvai / căi ferate etc.) şi disconfort prin mirosul degajat de glandele situate pe dosul
frunzelor, la baza foliolelor (Anastasiu et Negrean, 2007).
Amaranthus albus L. – Ştir alb
Anual, erect sau procumbent, de 20‐50 cm înălţime, cu tulpina bogat ramificată, globuloasă,
având ramurile glabre, de obicei albe. Frunzele sunt peţiolate, au lamina ovată sau spatulată, cu
marginile ondulate. Florile sunt dispuse grupat în axilele ramurilor. Sunt prevăzute cu bractei
spinescente, de circa două ori mai lungi decât florile. Învelişul floral este format din trei tepale alb
membranoase. Înfloreşte în iulie‐septembrie. Fructul este pixidă (capsulă cu căpăcel) şi conţine o
singură sămânţa care este neagră, lucioasă, de circa 0,8 mm.
Ştirul alb este nativ în America de Nord, dar este prezent în toate continentele, mai ales în
zonele calde (Ciocârlan et al. 2004).
Deşi este indicat cu prezenţă mai mare pe cernoziomuri (Ciocârlan et al., 2004), Ştirul alb este
prezent în Delta Dunării şi pe nisipuri, soluri sărăturate.
În zona Chilia, în comunităţi halofile, au fost identificate alte două specii de Ştir: Amaranthus
blitoides (frunze cu margini distinct membranoase) şi Amaranthus blitum subsp. emarginatus
(frunze cu vârful evident ştirbit). Acestea nu au un impact semnificativ asupra habitatelor în care
cresc. Recomandăm totuşi eliminarea lor, mai ales în cazul habitatului 1530* (Mlaştini şi stepe
sărăturate ponto‐sarmatice) care este prioritar în conservare la nivel european şi care are o
prezenţă foarte redusă în Delta Dunării.
Ambrosia artemisiifolia L. – Ambrosie
Anuală, înaltă de 20‐90 cm, cu tulpina ramificată, acoperită de peri moi. Frunzele sunt dublu‐
penat divizate, cu segmente liniare, pe faţa superioară verzi închis, pe cea inferioară suriu‐verzi. La
frecare frunzele degajă un miros plăcut, puternic. De aceea, Linné a numit‐o Ambrosia, în latină
însemnând „hrana zeilor”. Antodiile sunt numeroase, mici, cu un singur fel de flori, fie bărbăteşti,
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fie femeieşti. Înfloreşte în august – septembrie. Fructele sunt înconjurate de involucrul concrescut
şi terminat cu 5‐7 dinţi spinoşi. O singură plantă poate produce, după unii autori, până la 62.000 de
fructe (Ciocârlan et al., 2004).
Ambrosia este originară din America de Nord. Se pare că în Europa a fost adusă cu diferite
cereale. Prima semnalare este din Germania, în 1863. La noi în ţară a fost pentru prima dată
observată la Orşova, în 1910 (Jávorka, 1910). Şi dacă în urmă cu aproximativ 40 de ani era
menţionată doar de pe malul Dunării şi din lunca inundabilă a Someşului (Nyárády, 1964), acum
este prezentă în toată ţara, din zona de câmpie până în zone cu circa 600 – 700 m altitudine. Este
foarte frecventă pe terasamentele căilor ferate, la margini de drumuri, pe terenurile neîngrijite din
mediile urbane şi rurale. Uneori pătrunde în culturi agricole (ex. porumb) şi chiar în habitate semi‐
naturale. Astfel, în Defileul Dunării a fost întâlnită pe stâncării şi în pajişti (Anastasiu et Negrean,
2007). In Delta Dunării este o prezenţă destul de frecventă pe străzile oraşului Sulina, însă a fost
raportată şi în habitate sărăturate de pe insula Sacalin (Anastasiu, 2011).
Înmulţirea se face exclusiv prin seminţe. Cercetări recente efectuate în Franţa au evidenţiat
existenţa a 250 până la 5.000 de seminţe/mp în solurile pe care creşte Ambrosia. Capacitatea
germinativă a seminţelor este de circa 40 de ani.
Impactul negativ al Ambrosiei se manifestă mai ales asupra sănătăţii oamenilor. Polenul
acestei plante este puternic alergen, determinând simptome asemănătoare celor caracteristice
astmului bronşic.
Deşi mijloacele chimice sunt cele mai eficiente în eradicarea acestei plante, în Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării nu poate fi aplicat decât controlul mecanic (smulgerea timpurie, înainte de
maturarea fructelor), urmat de incinerarea plantelor respective.
În localitatea C.A. Rosetti creşte Ambrosia psilostachya (sinonim A. coronopifolia), rudă foarte
apropiată a speciei Ambrosia artimisiifolia de care se deosebeşte prin faptul că este perenă şi
formează tufe.
Amorpha fruticosa L. – Salcâm pitic, Amorfă
Arbust cu tulpini înalte de 1‐3 m. Frunzele sunt mari, compuse din 11‐21 foliole ovat‐eliptice,
verzi pe faţa superioară şi cenuşiu‐verzi pe cea inferioară, glabre sau fin pubescente. Florile sunt
grupate în inflorescenţe dense, lungi de 10‐15 cm. Au o formă aparte, având corola alcătuită doar
din vexil (stindard); aripile şi luntriţa – caracteristice florilor din familia Leguminosae – lipsesc. De
la caracterul acestei flori vine şi numele generic al salcâmului pitic – Amorpha (gr. a = fără şi
morphe = formă). Înfloreşte din mai şi până în iulie. Fructele sunt mici, de 8‐9 mm, cu 1‐2 seminţe.
Este originar din America de Nord. Se foloseşte ca plantă ornamentală, meliferă, pentru
realizarea de garduri vii şi perdele de protecţie.
Menţionată în urmă cu 50 de ani ca „sălbăticită prin zăvoaie” (Nyárády 1957), Amorfa este
astăzi răspândită prin întreaga ţară. Preferă habitatele lipsite de vegetaţie sau cu vegetaţie redusă
din lungul râurilor. Pe malurile Dunării şi chiar ale unor râuri din Transilvania, Moldova, Muntenia
s‐a remarcat că Amorfa formează comunităţi monodominante ce înlocuiesc Salcia (Salix triandra).
În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este una dintre cele mai frecvente plante invazive, adesea
formând comunităţi monodominante de‐a lungul canalelor şi braţelor principale. Uneori
pătrunde în comunităţile cu stuf şi chiar le înlocuieşte.
În cazul Salcâmului pitic orice plan de management trebuie să cuprindă obligatoriu măsuri
stricte de prevenire a infestării de noi teritorii. Se impune monitorizarea ariilor susceptibile de
invazie, controlul riguros al introducerilor de fructe, seminţe sau lăstari, eliminarea precoce a
plantulelor apărute. Controlul mecanic, deşi scade capacitatea de proliferare, nu este eficient
decât în cazul unor suprafeţe restrânse. Tăierile lăstarilor se fac de la bază, repetat, astfel încât să
fie împiedicată formarea florilor şi producerea de seminţe.
Azolla filiculoides Lam. – Azola (ferigă de apă)
Este o ferigă de dimensiuni mici (3‐4 cm) ce trăieşte plutind pe suprafaţa apelor stagnante sau
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lin curgătoare. Frunzele sunt verzi sau roşietice, chiar brune toamna. Au vârful obtuz şi marginea
lat‐membranoasă. La baza primelor frunze de pe ramurile laterale se formează sorocarpi – organe
ce adăpostesc sporangii.
Azola este originară din America, fiind răspândită aici mai ales în regiunile tropicale. În 1872 a
fost introdusă în Grădini Botanice din Europa. În 1916, M. Pallis a descoperit Azolla filiculoides în
Delta Dunării. În prezent Azola este foarte răspândită în apele din sudul ţării şi în Delta Dunării, în
ape lin curgătoare sau stagnante, la marginea canalelor, în bălţi, lacuri. Aceasta influenţează
puternic ecosistemele acvatice, ameninţând asociaţiile vegetale cu cornaci (Trapa natans),
peştişoară (Salvinia natans) şi trifoi de baltă (Marsilea quadrifolia) ‐ specii de interes comunitar,
respectiv cu Cosor (Ceratophyllum demersum) şi peniţa apei (Myriophyllum spicatum).
În managementul acestei specii un rol important revine acţiunilor de prevenire a noilor
introduceri. În special apele stagnante trebuie permanent monitorizate, iar fragmentele de Azola
eliminate. Dacă deja plantele respective au dezvoltat populaţii cu numeroşi indivizi, cea mai bună
soluţie rămâne controlul mecanic – eliminarea fizică a plantelor respective. Materialul astfel
recoltat trebuie să fie incinerat.
Conyza canadensis (L.) Cronq. – Bătrâniş
Anuală, înaltă până la 120 cm, cu tulpina striată, păroasă, în partea superioară ramificată.
Frunzele sunt lanceolate, sesile, glabre sau cu peri rari, pe margini ciliate, întregi sau dinţate.
Antodiile sunt mici şi numeroase; florile de pe marginea antodiilor sunt ligulate, alburii; cele
situate central sunt tubuloase, alb‐gălbui. Fructele sunt reprezentate de achene lungi de circa 1
mm, prevăzute cu papus alb‐murdar. O singură plantă poate produce până la 20.000 fructe
(Ciocârlan et al., 2004). Înfloreşte din iunie şi până la sfârşitul lui septembrie.
Bătrânişul este originar din America de Nord. În Europa a fost adus în 1655, iar la noi este
menţionat ca plantă frecventă încă din 1814 (Nyárády, 1964). Nu are calităţi ornamentale şi nici
vreo importanţă economică. Din contră, din cauza mirosului neplăcut pe care‐l emană este evitat
de animale.
Creşte frecvent în locuri ruderale, necultivate şi chiar poate pătrunde în unele habitate
seminaturale. Astfel, poate fi întâlnit pe dune de nisip, sărături, pajişti etc. În Delta Dunării este
întâlnit mai frecvent prin grădini abandonate sau neîngrijite, în locuri ruderale, dar şi pe dunele de
nisip, în sărături.
Se înmulţeşte exclusiv prin seminţe, diseminarea fiind favorizată de prezenţa papusului
(perişorilor aflaţi la unul din capetele fructului).
Smulgerea plantulelor sau chiar a plantelor tinere ar putea duce la diminuarea efectivelor de
bătrâniş.
Cuscuta campestris Yunck. – Torţel
Este o plantă parazită, anuală, cu tulpini filiforme, gălbui‐portocalii, care prin împletire şi
răsucire pot forma, la maturitate, plase laxe pe suprafeţe de până la câţiva metri pătraţi. De pe
tulpină pornesc haustori (sugători) care pătrund în ţesuturile plantelor gazdă pentru a absorbi atât
substanţe nutritive, cât şi apă. Frunzele sunt rudimentare, nefuncţionale. Florile sunt mici,
globuloase, alb‐gălbui, grupate în glomerule. Fructul este o capsulă globuloasă care conţine 2‐4
seminţe ovoidale. Înflorirea are loc din iunie şi până în septembrie, octombrie. Numărul mare de
flori compensează numărul mic de seminţe aflat în fiecare fruct.
Înmulţirea Torţelului se face atât prin seminţe, cât şi prin fragmente de tulpini. O singură
plantă poate produce între 10.000 şi 15.000 seminţe (Ciocârlan et al., 2004).
Torţelul este nativ în America de Nord, de unde a fost introdus în toate continentele.
Parazitează un număr foarte mare de plante, atât spontane, cât şi cultivate. În Rezervaţia Biosferei
Delta Dunării a fost identificat pe unele plante foarte răspândite cum ar fi Cornuţii (Xanthium
italicum), Ciurlan (Salsola kali subsp. ruthenica), dar şi pe plante rare cum sunt Volbura de nisip
(Convolvulus persicus), Vitrigonul (Eryngium maritimum), Ridichioara de nisip (Cakile maritima
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subsp. euxina).
Controlul acestei specii este foarte dificil, mai ales în cadrul ariilor protejate unde nu se pot
aplica metode chimice sau biologice. Pentru limitarea răspândirii acestei plante este recomandă
smulgerea sau tăierea plantelor parazitate, chiar înainte de înflorire şi fructificare, şi incinerarea lor.
Eclipta prostrata (L.) L.
Anuală, adesea foarte ramificată chiar de la bază, cu tulpini lungi de până la 30‐50 cm,
roşietice, aspru păroase. Frunzele sunt dispuse opus, lanceolate, lipsite de peţiol, cu marginile
întregi sau fin serate. Inflorescenţele sunt situate în axila ramurilor sau la capătul acestora, solitare
sau grupate câte 2‐3. Atât florile centrale, tubuloase, cât şi cele periferice, ligulate, sunt albe.
Fructele sunt achene scurte, lipsite de papus. Înfloreşte în septembrie, octombrie.
Eclipta prostrata este nativă în America Tropicală şi sub‐Tropicală. În Europa este semnalată
din mai multe ţări, mai ales în sud‐vestul Europei. La noi a fost colectată începând din 1994 (Insula
Mică a Brăilei, Periprava) şi raportată pentru prima dată în 1998 (Dihoru et Sârbu, 1998). De
atunci, arealul acestei plante s‐a tot extins, mai ales în Delta Dunării unde poate fi găsită în diferite
tipuri de habitate: nisipuri aluvionare, sărături, diguri înierbate, diguri cu dale etc. La acest succes
al răspândirii plantei, contribuie înflorirea şi fructificarea abundentă.
La diminuarea populaţiilor acestei specii, poate contribui colectarea în scopuri medicinale.
Planta poate fi folosită pentru unele afecţiuni externe (eczeme, dermatite) şi contra căderii
părului.
Elaeagnus angustifolia L. – Măslin rusesc, Sălcioară, Răchiţică
Arbust înalt de până la circa 7 m, cu ramuri spinoase. Frunzele sunt alungit lanceolate, simple,
peţiolate, verzi pe faţa superioară şi cenuşii pe cea inferioară. Florile sunt mici, de până la 1 cm
lungime, argintii la exterior şi galbene la interior. Au un miros plăcut, puternic, simţindu‐se de la
distanţă. Inflorirea are loc de obicei în luna iunie. Fructele seamănă foarte mult cu nişte măsline,
de aici şi una dintre denumirile populare ale plantei. Au circa 1 cm lungime, sunt galben‐portocalii
la maturitate, acoperite cu solzi argintii. Sunt dulci.
Arealul natural de răspândire al Sălcioarei este Asia temperată. A fost introdusă în diferite
regiuni ale globului ca plantă ornamentală, dar şi pentru calităţile sale antierozionale, pentru
realizarea unor perdele de protecţie împotriva vântului şi zăpezii. În prezent Sălcioara este larg
răspândită în Europa şi America de Nord.
În Delta Dunării, Sălcioara este o prezenţă destul de frecventă, mai ales în zona litorală şi pe
grinduri unde a fost folosită pentru fixarea nisipurilor (Doroftei, 2009). Adesea pătrunde în
habitate naturale şi semi‐naturale contribuind la degradarea acestora. Printre habitatele grav
afectate de prezenţa Sălcioarei se numără dunele cu Cătină (Hippophaë rhamnoides) şi sărăturile
cu Pipirig (Juncus maritimus, Juncus littoralis), ambele cu un areal foarte redus la nivel naţional.
Expansiunea acestei plante este favorizată pe de o parte de toleranţa ecologică foarte mare, pe de
altă parte de capacitatea sa de înmulţire care se realizează atât prin seminţe cât şi vegetativ, prin
drajoni. Răspândirea seminţelor pe distanţe mari este favorizată în special de către păsările care
consumă fructele plantei. Printre vectorii Sălcioarei se numără însă şi apa și omul.
Deşi în zona localităţilor Sulina şi Sf. Gheorghe Sălcioara pare a avea rol de perdea de protecţie
împotriva vântului care bate dinspre mare, considerăm că această plantă ar trebui eliminată din
toate tipurile de habitate, chiar şi din cele ruderale care pot reprezenta focare pentru noi
pătrunderi în habitatele naturale şi semi‐naturale din împrejurimi. Controlul acestei specii se
poate face prin tăieri ale arbuştilor maturi şi smulgerea plantulelor, a juvenililor.
Elodea nuttallii (Planchon) St John – Ciuma apelor cu frunze înguste
Plantă submersă cu tulpini lungi, flexibile. Frunzele sunt sesile, dispuse câte 3‐4 în verticile. Au
circa 15 mm lungime şi 1,8 mm lăţime, deosebindu‐se astfel de Ciuma apelor canadiană (Elodea
canadensis) care are frunze mai late de 2 mm. Vârful frunzelor este acut în timp ce la Elodea
canadensis este rotunjit. Florile sunt foarte mici, cu petale albe. Sunt prevăzute cu pediceli foarte
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lungi pentru a putea ajunge la suprafaţa apei spre a fi polenizate.
Ciuma apelor cu frunze înguste este originară din America. În Europa se pare că iniţial a fost
cultivată în acvarii. Numele pe care l‐a primit, de Ciumă, îl merită din plin. Are capacitatea de a se
răspândi rapid şi chiar tendinţa de a înlocui un oaspete mai vechi al apelor europene – Elodea
canadensis.
La noi în ţară a fost observată pentru prima dată abia în 1992, în Delta Dunării. În prezent este
frecventă în partea sudică, în special în bălţi, lacuri şi canale cu apă stagnantă, puternic eutrofizată.
Dezvoltă o cantitate mare de biomasă ocupând practic tot volumul apei. Astfel, această plantă
alterează fluxul de energie şi nutrienţi din ecosistemele invadate. În Delta Dunării s‐a observat că
intră în competiţie cu specii autohtone precum Broscariţa (Potamogeton spp.), Peniţa apei
(Myriophyllum spicatum), Cosor (Ceratophyllum demersum), Trifoi de baltă (Marsilea quadrifolia)
etc., contribuie la degradarea peisajului şi afectează practicarea pescuitului pe canale şi bălţi.
Ca şi în cazul ferigii de apă Azola, pentru prevenirea instalării Ciumei apelor în ecosisteme
sensibile este necesară monitorizarea permanentă şi eliminarea imediată a oricărui fragment
aparţinând acestei plante. Întrucât utilizarea mijloacelor chimice şi biologice este interzisă în ariile
protejate, singura modalitate de a scăpa de această plantă pare să rămână colectarea şi arderea ei.
Euphorbia maculata L.
Anuală, cu tulpini lungi de 10‐15 cm sau chiar mai lungi, întinse pe substrat, roşietice la
maturitate, păroase. Frunzele sunt dispuse opus, au baza uşor inegală, marginile serat‐dinţate,
faţa superioară glabră acoperită cu pete roşietice, faţa inferioară pubescentă. Glomerulele florale
sunt dispuse axilar. Înfloreşte din iunie până în septembrie. Fructele sunt reprezentate de capsule
care la maturitate au cca 1,5 mm lăţime şi sunt alipit păroase.
Aria naturală de răspândire a acestei plante, înrudită cu Laptele cucului de la noi, este America
de Nord. Prima semnalare din România este chiar din Delta Dunării, de la Sulina, unde a fost găsită
în 1931 (Prodan, 1953).
Euphorbia maculata preferă locurile nisipoase, dar poate fi găsită frecvent şi în locuri ruderale,
printre dale şi bordurile trotuarelor, prin grădini etc.
Deşi este prezentă în unele habitate naturale şi semi‐naturale, planta nu are un impact negativ
evident. Recomandăm totuşi eliminarea ei prin smulgere. Atenţie, planta este toxică! Latexul alb
pe care îl conţine poate produce iritaţii la nivelul pielii.
Fraxinus pennsylvanica Marshall – Frasin american
Arbore ce poate ajunge la circa 20 m înălţime. Are muguri brun‐roşcaţi, acoperiţi cu perişori
foarte fini şi lujeri anuali cenuşii, de asemenea acoperiţi cu perişori. Aceste caractere deosebesc
Frasinul de Pennsylvania de speciile indigene. Frunzele sunt alcătuite din 5‐9 foliole, de obicei
lanceolate, cu marginile crenat‐serate spre vârf. Toamna, înainte de a cădea de pe ramuri, devin
aurii, spre deosebire de frunzele frasinilor nativi care la desprindere sunt încă verzi. Florile, lipsite
de înveliş floral, sunt grupate în inflorescenţe bogate, pendente. Înflorirea are loc în lunile mai‐
iunie. Fructele sunt prevăzute fiecare cu câte o aripă, fapt ce favorizează răspândirea cu ajutorul
vântului.
Aşa cum indică şi numele, este nativ în estul Americii de Nord. A fost introdus în scop
ornamental, dar şi pentru calităţile sale forestiere, fiind folosit pentru realizarea unor culturi de
protecţie mai ales în zonele de stepă şi silvostepă, prin zăvoaie (Dumitriu‐Tătăranu, 1960). În Delta
Dunării a fost cultivat, iar în prezent este invaziv mai ales în habitatele aflate în lungul canalelor şi
braţelor principale.
Preferă solurile uşoare şi rezistă foarte bine la inundaţii. De asemenea, suportă foarte bine
gerurile şi îngheţurile târzii. Aceste caracteristici şi uşurinţa cu care se înmulţeşte explică prezenţa
tot mai frecventă a Frasinul de Pennsylvania în habitate cu grad crescut de umiditate, mai ales în
sudul ţării.
Pentru limitarea răspândirii acestei plante şi eliminarea ei din unele habitate, recomandăm

150

MANUAL de DELTA DUNĂRII

smulgerea plantelor tinere şi decojirea inelară a celor adulte, astfel încât în 2‐3 ani, să moară „pe
picioare”. Aceste acţiuni pot fi organizate de către autorităţile care administrează suprafeţele
invadate, cu sprijinul voluntarilor. Este obligatorie includerea acestei plante în planurile de
management ale ariilor strict protejate şi monitorizarea permanentă a acestora astfel încât să fie
evitată instalarea ei în ecosisteme valoroase.
Helianthus tuberosus L. – Napi porceşti, Topinamburi
Perenă, cu tuberculi simpli sau ramificaţi. Tulpina este înaltă, uneori putând atinge chiar 3 m.
Frunzele sunt peţiolate, ovat‐lanceolate, cu margini dinţate, foarte aspre pe faţa superioară
datorită perilor deşi, rigizi şi scurţi. Antodiile au 4‐8 cm diametru şi sunt în număr mic, solitare în
vârful ramurilor. Florile sunt galbene; cele marginale sunt ligulate şi au 2‐2,5 cm lungime. Înflorirea
este foarte târzie, în septembrie – octombrie. Uneori, din cauza gerurilor timpurii, înflorirea nu are
loc. Fructele sunt negre, acoperite de peri argintii.
Napii porceşti sunt originari din America de Nord. În Europa au ajuns în 1616, fiind probabil
aduşi pentru consumul alimentar.
Tuberculii acestei plante sunt bogaţi în polizaharide, de aceea sunt folosiţi ca materie primă în
industria melasei, a zahărului etc. Sunt apreciaţi, de asemenea, ca furaj, iar în unele locuri sunt
folosiţi în alimentaţie, ca substituent al cartofilor.
Înmulţirea se face pe cale vegetativă, prin intermediul tuberculilor.
Napii porceşti sunt sălbăticiţi în aproape toată ţara. Preferă comunităţile vegetale din lungul
cursurilor de apă unde formează uneori desişuri de nepătruns. Structura ecosistemelor invadate
este astfel puternic modificată.
În Delta Dunării, Napii porceşti reprezintă doar o frumoasă plantă care decorează grădinile
localnicilor. Scăparea însă din cultură a plantei poate aduce mari prejudicii habitatelor naturale şi
semi‐naturale. De aceea este necesară o monitorizare atentă a situaţiei acestei specii. Pentru a
evita răspândirea Napilor porceşti în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, recomandăm interzicerea
aruncării resturilor vegetale rezultate din activităţile de grădinărit pe marginea canalelor sau la
gropi de gunoi organizate „ad‐hoc”. Deşi interzisă de lege, această practică este încă întâlnită.
În cazul instalării Napilor porceşti în diferite tipuri de habitate, combaterea efectivă este destul
de dificilă având în vedere că nu se pot aplica tratamente chimice. Recomandăm cosiri repetate
astfel încât plantele să nu poată acumula substanţe de rezervă în tuberculi. Treptat aceştia se vor
epuiza şi nu vor mai avea capacitatea de a forma noi indivizi (Anastasiu et Negrean, 2007).
Iva xanthiifolia Nutt. – Ivă
Anuală, cu tulpină de 1‐1,5 m, fin muchiată, ramificată, glabră, cu excepţia inflorescenţei care
este dispers păroasă.
Frunzele sunt lung peţiolate, cu baza aproape cordată şi vârful ascuţit. Marginile sunt dinţate.
Pe faţa inferioară frunzele sunt acoperite cu peri deşi, rigizi, alipiţi. Se aseamănă foarte mult
frunzelor de Cornuţi (Xanthium italicum) de unde şi denumirea specifică acestei plante –
xanthiifolia. Antodiile sunt foarte numeroase, mici, alcătuite din flori femeieşti pe margine şi flori
bărbăteşti în centru. Înflorirea are loc în iulie‐august. Fructele sunt uşor turtite, cenuşiu închise
până la negre, de 2‐2,75 mm lungime.
Iva este originară din America de Nord. La noi în ţară este cunoscută abia de pe la mijlocul
secolului al XX‐lea şi se pare că a venit aici din Republica Moldova. Este răspândită de‐a lungul căilor
de comunicaţie (căi ferate, şosele), dar şi în culturi agricole (ex. porumb) sau terenuri abandonate.
În Moldova este foarte frecvent întâlnită, dar sunt semnalări ale prezenţei ei şi din Dobrogea,
Muntenia şi Transilvania. În Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost întâlnită în Chilia Veche, Sulina
şi Sf. Gheorghe, precum şi în împrejurimile acestor localităţi.
Iva are mare vitalitate şi putere de înmulţire (Ciocârlan et al. 2004). Produce un număr însemnat
de indivizi pe unitatea de suprafaţă, iar foliajul său bogat umbreşte terenul astfel încât dezvoltarea
plantelor anuale care trăiesc în condiţii ecologice apropiate este împiedicată (Sîrbu, 2003).
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Iva acţionează prin polenul său asupra sănătăţii oamenilor, producând alergii respiratorii. De
asemenea, au fost înregistrate cazuri de dermatite după manipularea plantelor fără protecţie a
mâinilor. Prin prezenţa sa în culturile agricole, Iva are, şi din punct de vedere economic, impact
negativ.
Pentru reducerea şi eradicarea populaţiilor acestor specii poate fi aplicat controlul mecanic
(smulgerea timpurie, înainte de maturarea fructelor), dar cel mai eficient rămâne controlul
chimic, acolo unde se poate aplica, unde nu sunt restricţii (Anastasiu et Negrean, 2007).
Lindernia dubia (L.) Pennell
Anuală, cu tulpini lungi de până la 15‐20 cm, culcate sau ascendente, 4‐unghiulare, uneori
ramificate la bază. Frunzele, dispuse opus, sunt întregi, sesile, cu margine crenat‐serată. Florile
sunt solitare, situate în axilele frunzelor. Au pediceli mai scurţi decât frunzele bracteante ceea ce o
deosebeşte de Lindernia procumbens, plantă rară în România şi Europa, care are pedicelii mai
subţiri şi mai lungi decât frunzele bracteante. Corola este alb‐liliachie. Înfloreşte din iunie până în
septembrie. Fructul este o capsulă lungă de 3‐4 mm.
Este nativă în estul Americii de Nord. În Delta Dunării este prezentă mai ales pe aluviuni umede
de pe braţele Chilia, Sulina, Sf. Gheorghe şi de pe insula Sacalin. Nu are impact negativ, dar
recomandăm monitorizarea ei şi eliminarea mecanică din habitatele în care s‐a instalat.
Morus alba L. – Dud
Arbore ce poate ajunge până la 15 m înălţime, cu ritidom brun‐cenuşiu, la bătrâneţe brăzdat.
Frunzele sunt destul de variabile ca formă şi au între 6 şi 18 cm lungime. Sunt întregi sau divizate în
3‐5 lobi şi au marginile neregulat serate. Faţa superioară este netedă, lipsită de perişori, în timp ce
faţa inferioară prezintă pe nervuri peri scurţi, rari. Florile sunt grupate în inflorescenţe scurte, de
1‐2 cm lungime.
Înflorirea are loc în luna mai. Fructele, numite dude sau agude, sunt de obicei albe, dar pot fi şi
roşietice sau negre, asemănătoare cu cele ale Dudului negru (Morus nigra).
Originar din China, Dudul alb a fost adus în Europa încă din secolul al VI‐lea de către călugării
misionari, frunzele sale fiind folosite pentru creşterea viermilor de mătase.
Dudul are numeroase utilizări. Lemnul este foarte apreciat în tâmplărie şi dogărie, în special
pentru fabricarea butoaielor în care se păstrează ţuica. Frunzele sunt folosite pentru hrănirea
viermilor de mătase. Scoarţa este folosită pentru extragerea de fibre din care se pot confecţiona
frânghii. Rădăcinile pot servi pentru extragerea unui colorant galben. Fructele, dulci şi fade, se
folosesc în unele regiuni ca hrană pentru păsări (Beldie, 1952). De asemenea, se pot folosi pentru
prepararea de ţuică.
Dudul are câteva calităţi care‐l fac să supravieţuiască bine în condiţiile ţării noastre şi chiar sa
prolifereze. Este foarte rezistent la secetă şi la ger, nu este exigent faţă de fertilitatea solului şi
suportă bine umbrirea.
Este frecvent sălbăticit, mai ales prin zăvoaie (Beldie, 1952). Deşi prezent prin păduri de plop şi
salcie, Dudul alb nu are încă potenţialul de a acoperi suprafeţe însemnate, aşa cum se întâmplă
deja în cazul altor specii lemnoase, şi nici nu este suspectat de a fi înlocuit vreo specie nativă.
Pentru a nu se ajunge la astfel de situaţii este bine să îndepărtăm plantele de Dud care apar
subspontan în diferite locuri şi mai cu seamă în preajma ariilor strict protejate.
Oenothera glazioviana Micheli
Bianuală, cu tulpină înaltă de până la 1,5 m, simplă sau ramificată, cu vârful erect, acoperită de
peri glanduloşi. Frunzele sunt eliptice, scurt peţiolate sau subsesile, cu margini neregulat şi
mărunt dinţate, păroase. Florile au circa 4‐5 cm lungime, corola este galbenă, iar sepalele sunt
roşietice, cu vârfurile alipite în boboc. Înfloreşte în perioada iunie – septembrie. Fructele sunt
reprezentate de capsule de circa 3 cm lungime, muchiate, acoperite de peri glanduloşi.
Arealul natural de răspândire este America de Nord, dar în prezent este larg răspândită pe
aproape toate continentele. În Delta Dunării poate fi întâlnită atât în habitate naturale şi semi‐
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naturale cât şi în cele ruderale, dar numai sub formă de indivizi izolaţi sau grupuri foarte mici, fără
a avea un impact negativ evident asupra comunităţilor vegetale locale. Este totuşi mai frecventă
decât Oenothera biennis (Luminiţă), pe care am găsit‐o doar la Letea.
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch – Viţă canadiană
Plantă agăţătoare cu frunze mari în formă de palmă, alcătuite din cinci foliole verzi‐închis,
lucioase, cu margini serat‐dinţate. Prezintă cârcei lungi, ramificaţi, lipsiţi de discuri aderente
(acestea sunt prezente la Parthenocissus quinquefolia). Florile sunt mici, verzui, nesemnificative
din punct de vedere decorativ. Înflorirea se face pe perioada verii, din iunie până în august.
Fructele ajung la maturitate în octombrie. Sunt sferice, de culoare neagră‐albăstruie, brumate,
persistente pe plantă chiar şi după primele geruri.
Este originară din America de Nord. A fost introdusă în Europa ca plantă ornamentală în 1620.
În ţara noastră este menţionată pentru prima dată în 1876 de către Dimitrie Grecescu în Catalogul
Grădinii Botanice din Bucureşti.
Grinţescu (1958) menţiona că „pe V. Dunărei la Cazane şi pe V. Cernei se găseşte subspontană
prin păduri”. O remarcă interesantă găsim, de asemenea, şi la Dumitriu‐Tătăranu (1961):
„stâncăriile calcaroase din vecinătatea Băilor Herculane iau toamna o minunată culoare roşie‐
stacojie, datorită nu numai tufelor de scumpie, ci şi viţei canadiene care vegetează acolo spontan.”
Viţa canadiană este foarte mult folosită ca plantă decorativă pentru acoperirea zidurilor,
gardurilor, pentru umbrirea balcoanelor. Este rezistentă la ger şi se poate cultiva până la 1.000 m
altitudine. Înmulţirea se face prin seminţe, iar păsărilor le revine un rol esenţial în răspândirea lor.
Impactul Viţei canadiene este din ce în ce mai vizibil mai ales pe malurile apelor curgătoare din
zona colinară. Aici acoperă aproape complet speciile lemnoase, sufocându‐le. Şi în mediul urban
Viţa canadiană poate fi o problemă. Se instalează cu uşurinţă în locurile neîngrijite şi chiar
terasamente de căi ferate.
În Delta Dunării este semnalată ca sălbăticită doar pe malul stâng al braţului Sf. Gheorghe, în
dreptul localităţii cu acelaşi nume. Având în vedere însă potenţialul invaziv al acestei plante
recomandăm eliminarea oricărui individ detectat în sălbăticie şi monitorizarea atentă a
împrejurimilor localităţilor astfel încât să fie evitată instalarea în habitate naturale şi semi‐naturale.
Se impune mai multă atenţie în cultivarea acestei plante în scop ornamental. Eliminarea Viţei
canadiene din orice fel de habitate se face cu dificultate, mijloacele mecanice fiind de bază
(Anastasiu et Negrean, 2007).
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner – Pir de apă, Paspalum
Plantă erbacee perenă, înaltă de până la 50 cm, cu rizomi stoloniferi. Frunzele au teaca ciliată
pe margini. Inflorescenţele sunt alcătuite de obicei din 2‐3 spice de 1,5‐7 cm lungime, la rândul lor
compuse din mai multe spiculeţe palid–verzui. Pirul de apă înfloreşte din iulie şi până în
octombrie. Se aseamănă destul de mult cu Pirul gros sau Iarba câinilor (Cynodon dactylon) care
creşte prin pajişti degradate, uneori uşor sărăturate, şi prin locuri ruderale.
Este originar din zonele tropicale ale Africii şi Americii. În prezent este răspândit în mai multe
ţări din sudul Europei, dar şi în Australia şi Noua Zeelandă. În Europa se pare că introducerea a fost
accidentală, dar în Australia şi Noua Zeelandă a fost introdus intenţionat pentru caracteristicile
sale antierozionale.
Înmulţirea se face mai ales prin fragmente de rizomi sau prin stoloni şi mai puţin prin seminţe,
productivitatea acestora fiind foarte scăzută. Atât rizomii cât şi stolonii supravieţuiesc foarte bine
peste iarnă, chiar dacă frunzele sunt deteriorate de ger. Rizomii supravieţuiesc, de asemenea,
incendiilor.
Pirul de apă este o graminee întâlnită de obicei pe nisipuri litorale sau în locuri mlăştinoase din
apropierea coastelor marine. La noi în ţară, a fost semnalat pentru prima dată în 1992 din Delta
Dunării. În 2004‐2005, a fost găsit pe Ostrovul Moldova Veche şi în Rezervaţia Naturală Balta Nera ‐
Dunăre.
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Pirul de apă pare să fie un furaj bun, nu numai pentru vite, aşa cum menţionează literatura de
specialitate, dar şi pentru cai. Impactul însă pe care această iarbă îl are asupra comunităţilor
vegetale indigene este ridicat. Dezvoltă populaţii foarte dense, cu tendinţa de sufocare şi înlocuire
a asociaţiilor cu papură şi stuf.
În acţiunile de management un rol important revine măsurilor de prevenire. Monitorizarea
permanentă a habitatelor predispuse unei invazii cu Pir de apă şi eliminarea oricărui intrus
aparţinând acestei specii este obligatorie. Pe suprafeţele deja ocupate de Pirul de apă
îndepărtarea completă este foarte dificilă având în vedere capacitatea sa uriaşă de reproducere
vegetativă. Incendierea nu este recomandată, mai ales că rizomii sunt rezistenţi. Smulgerea este
practic imposibilă. Rezultate pozitive pot fi obţinute doar cu mijloace chimice (fluazifop,
glufosinat, glifosat etc.), dar utilizarea acestora nu este permisă în arii protejate (Anastasiu et
Negrean, 2007).
Robinia pseudoacacia L. – Salcâm
Arbore înalt de 25‐30 m, cu ritidom gros, adânc brăzdat în lungime. Frunzele sunt mari, de 20‐
30 cm lungime, alcătuite din foliole ovale, verzi‐închis pe faţa superioară şi suriu‐verzi pe cea
inferioară. La baza frunzelor se află câte doi ghimpi proveniţi din modificarea stipelelor. Florile
albe sau roz deschis sunt grupate în inflorescenţe lungi, pendente. Înfloreşte în mai – iunie şi
uneori chiar toamna, în octombrie. Fructele sunt păstăi lungi de aproximativ 10 cm, brun‐roşcate,
cu 4‐10 seminţe.
Este originar din America de Nord. În Europa a fost introdus în 1601 de către J. Robin. Abia
după aproape 200 de ani a fost adus şi la noi pentru a fi folosit la fixarea nisipurilor din sudul ţării.
Având numeroase alte utilizări, cultura Salcâmului a fost apoi foarte mult încurajată. În Delta
Dunării este întâlnit în aproape toate localităţile şi împrejurimile acestora.
Se înmulţeşte atât pe cale vegetativă, cât şi prin seminţe. Preferă ecosistemele mai mult sau
mai puţin degradate din zonele de câmpie şi de dealuri. Se instalează destul de repede pe
suprafeţele care au fost incendiate sau defrişate.
Nu putem vorbi în cazul Salcâmului de un impact negativ însemnat. Prezenţa lui poate fi chiar
pozitivă uneori. Este însă o plantă care trebuie atent monitorizată şi eliminată din ecosistemele
valoroase pentru a evita în acest mod eventualele consecinţe negative.
Rudbeckia laciniata L. – Mărită‐mă mamă, Ruji
Perenă, cu rizomi ramificaţi. Tulpinile supraterane sunt viguroase, înalte de până la 2,5 m,
glabre, ramificate în partea superioară. Frunzele, dispuse altern, sunt simple, întregi sau divizate.
Florile galbene sunt grupate în inflorescenţe solitare la capătul ramurilor. Fructele sunt negre, 4‐
unghiulare, lungi de circa 5 mm.
Nativă în America de Nord, Mărită‐mă mamă este în prezent naturalizată şi invazivă în cea mai
mare parte a Europei, inclusiv în România. În Delta Dunării, este cultivată prin grădini şi cimitire,
dar uneori poate fi întâlnită sălbăticită pe diguri sau depozite de gunoaie. Totuşi, capacitatea sa
mare de înmulţire, uşurinţa cu care se răspândeşte şi toleranţa faţă de condiţii ecologice diverse,
dar mai ales preferinţa ei pentru comunităţile vegetale de luncă, pentru maluri de ape şi locuri
mlăştinoase ne determină să o considerăm potenţial invazivă. De aceea este necesară eliminarea
ei oriunde este întâlnită ca subspontană. De asemenea, ar trebui limitată cultivarea ei în
localităţile învecinate unor arii strict protejate (Caraorman, Letea, C.A. Rosetti, Periprava).
Solanum retroflexum Dunal
Anuală, cu tulpini şi ramuri decumbente, păroase. Frunzele sunt ovat‐lanceolate, cenuşii‐
verzui, păroase, cu margini sinuat‐dinţate şi nervaţiune proeminentă pe faţa inferioară.
Inflorescenţele sunt alcătuite din 2‐3 flori albe. Fructele sunt verzi‐cafenii la maturitate.
Planta, rudă apropiată a cartofului, poate fi întâlnită în Delta Dunării pe nisipuri ruderalizate la
Letea, C.A. Rosetti, Sulina, Caraorman, Sf. Gheorghe.
Arealul natural de răspândire al speciei este Africa de Sud.
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În prezent, nu are impact negativ asupra comunităţilor vegetale locale.
Solidago canadensis L. – Sânziene canadiene, Sânziene de grădină
Perenă, cu rizom cilindric care emite stoloni. Tulpinile sunt înalte până la 2 m, simple, dens
păroase. Frunzele sunt lanceolate, cu marginile serate, pe faţa inferioară păroase. Antodiile au 5‐6
mm lungime, sunt foarte numeroase şi dispuse pe partea superioară a ramurilor. Florile sunt
galben‐aurii, puţin mai lungi decât involucrul. Sânzienele de grădină înfloresc începând cu luna
august şi până în octombrie – noiembrie, în funcţie de temperaturi. Fructele sunt achene
prevăzute cu papus care favorizează răspândirea cu ajutorul vântului.
Sânzienele de grădină sunt originare din America de Nord. Au fost aduse în Europa pentru a fi
cultivate în grădini ca plante ornamentale. În Delta Dunării sunt cultivate în scop decorativ prin
cimitire şi grădini.
Se înmulţesc atât prin seminţe, cât şi vegetativ, prin fragmente de rizomi.
În ţara noastră, sunt răspândite de la câmpie şi până în zona montană, în diverse tipuri de
habitate: pe marginile apelor curgătoare sau stagnante, în zăvoaie, tufărişuri, păduri de luncă,
tăieturi de păduri. La fel de răspândite sunt la noi şi Sânzienele, aparţinând taxonului Solidago
gigantea subsp. serotina, de asemenea originare din America de Nord, dar care se deosebesc de
Solidago canadensis prin tulpinile glabre.
Sânzienele de grădină afectează structura ecosistemelor în care se instalează înlocuind
speciile de plante indigene. În Delta Dunării, această plantă încă nu este invazivă, dar având în
vedere situaţia din ţară, considerăm că este necesară monitorizarea ei atentă astfel încât să fie
evitată răspândirea în habitate naturale şi semi‐naturale. Recomandăm evitarea cultivării
Sânzienelor canadiene ca plante de grădină şi chiar interzicerea cultivării ei pentru a limita
răspândirea lor.
Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom
Anuală, de circa 10‐20 cm înălţime, ramificată. Frunzele, dispuse altern, sunt sesile, cu lamina
liniară, ciliată pe margini. Inflorescenţele sunt cilindrice, cu 4‐6 rânduri de foliole involucrale.
Florile marginale sunt lipsite de ligulă. Cele centrale sunt tubuloase, alb‐gălbui, mai scurte
decât papusul. Înfloreşte în perioada august‐septembrie.
Răspândiea este favorizată de prezenţa papusului care însoţeşte fructele.
Preferă locurile umede, uşor salinizate, nisipurile aluvionare, şanţurile, marginile de mlaştini
şi chiar marginile de drumuri daca sunt mai umede. În Delta Dunării este practic prezentă în toate
aceste tipuri de habitate. Astfel, poate fi întâlnită în locuri ruderale din oraşul Sulina, pe nisipuri
alături de Argusia sibirica la Sf. Gheorghe, sau în comunităţi halofile de pe insula Sacalin.
Arealul natural de răspândire al speciei este Asia. Având în vedere prezenţa plantei în habitate
naturale şi semi‐naturale, precum şi tendinţa acesteia din ultimii ani de a ocupa noi şi noi teritorii,
recomandăm eliminarea plantei prin smulgere, eventual înainte de fructificare.
Xanthium italicum Moretti – Cornuţi, Cornaci
Plantă anuală, plăcut mirositoare, cu tulpina înaltă de 40‐100 cm, acoperită cu peri scurţi,
aspri. Frunzele sunt lung peţiolate, cu 3‐5 lobi dinţaţi, acoperite pe ambele feţe, ca şi tulpinile, cu
peri groşi, aspri. Antodiile bărbăteşti sunt situate în vârful ramurilor, iar cele femeieşti în axilele
frunzelor, grupate câte 2‐4. Fiecare antodiu feminin este alcătuit din 2 flori protejate de un
involucru concrescut acoperit cu spini viguroşi ale căror vârfuri sunt drepte sau uncinate.
Înflorirea se face în perioada iulie‐septembrie.
Originea acestei specii pare să fie în America, totuşi unele surse o indică a fi mediteraneană.
Unii botanişti o consideră subspecie a lui Xanthium strumarium.
Înmulţirea se face prin seminţe. Răspândirea este favorizată de prezenţa spinilor pe fructe,
acestea agăţându‐se foarte uşor de animale.
La noi este foarte comună în locuri ruderale, terenuri agricole abandonate, margini de culturi,
dar şi în habitate naturale şi seminaturale. Adesea formează comunităţi monodominante pe
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marginile apelor curgătoare, pe solurile aluvionare etc. În Delta Dunării este foarte frecventă pe
marginea canalelor şi pe dunele maritime.
În stadii tinere, Cornuţii pot produce intoxicaţii la rumegătoare, porcine, boboci de gâscă.
Pentru reducerea efectivelor acestei plante ar trebui ca, prin acţiuni de voluntariat, să se realizeze
eliminarea fizică înainte de înflorire şi fructificare, atât din locurile cu vegetaţie naturală, cât şi din cele
ruderale care reprezintă adevărate focare. Rugina produsă de ciuperca Puccinia xanthii poate fi folosită
ca agent de combatere biologică, având în vedere că nu există riscul ca aceasta să treacă pe o plantă
indigenă (Anastasiu et Negrean, 2007).
Xanthium spinosum L. – Holeră
Anuală, cu tulpină de 20‐80 cm înălţime, ramificată puternic. La baza fiecărei frunze se află câte un
spin trifurcat, lung de 2‐3 cm, galben. Frunzele sunt trilobate, cu lobul mijlociu mai lung. Faţa
superioară este verde, cu peri rari, culcaţi; cea inferioară este alb‐surie, cu peri denşi, lungi şi moi.
Antodiile cu flori bărbăteşti sunt aşezate în vârful ramurilor, iar cele cu flori femeieşti în axilele frunzelor.
Fiecare antodiu feminin este alcătuit din două flori înconjurate de un involucru concrescut, acoperit de
spini cu vârful încârligat. Înflorirea durează din iulie până în octombrie.
Holera este nativă în America de Sud. În Europa, a ajuns mai întâi în Portugalia, apoi, prin
intermediul comerţului, în sudul Rusiei. În România se pare că a venit la începutul secolului al XIX‐lea.
O informaţie preţioasă avem în acest sens de la renumitul botanist Dimitrie Brândză: „.... cholera
(Xanthium spinosum), plantă necunoscută în Moldova înaintea răsboiului turc din 1819, când fu
introdusă prin fructele ce se aflau acăţate de cómele şi codile cailor Cazacilor”.
Holera creşte mai ales în locuri ruderale şi în pajişti intens păşunate. Rar poate fi întâlnită în culturi,
mai degrabă la marginea acestora. Nu formează comunităţi compacte, aşa cum se întâmplă în cazul
altor specii de Xanthium, dar prezenţa ei în asociaţii precum cele de pe dunele litorale poate avea
urmări negative asupra florei locale şi mai ales asupra unor plante rare (Volbură de nisip – Convolvulus
persicus, Ridichea de mare – Cakile maritima subsp. euxina etc.). Totuşi, în Delta Dunării, Holera este
mai frecventă pe diguri şi pe marginea drumurilor.
În stadiul juvenil, Holera este foarte toxică pentru porci şi oi. La maturitate nu este consumată din
cauza spinilor. În unele regiuni este folosită ca plantă medicinală pentru tratarea cancerului de prostată.
Răspândirea este favorizată de spinii încovoiaţi ce acoperă fructele. Astfel, acestea se agaţă cu
uşurinţă de blana animalelor (în special cozile şi coamele cailor şi vitelor) care le poartă la distanţă de
plantele mamă.
Holera este foarte prolifică, o singură plantă putând produce între 200 şi 1800 de fructe (Ciocârlan
et al., 2004). Cum în Delta Dunării nu pot fi folosite mijloace chimice de combatere, smulgerea şi
incinerarea plantelor rămâne, ca şi în alte cazuri, singura modalitate de a controla răspândirea acestei
plante.
Prevenire şi control
Acţiunile de prevenire a invaziilor vegetale sunt dificil de realizat în R.B.D.D. având în vedere
multitudinea de vectori (apa, turiştii, păsările, vitele etc.) şi de porţi de intrare. Totuşi, realizarea
acestora poate contribui la reducerea cheltuielilor solicitate de măsurile de eliminare a speciilor
invazive sau de limitare a efectului acestora. În acest sens recomandăm:
 inspectarea / verificarea / chestionarea turiştilor la intrarea pe teritoriul R.B.D.D. asupra
eventualităţii transportării în bagaje a unor seminţe sau propagule ale unor plante cunoscute ca
invazive sau potenţial invazive;
 inspectarea mijloacelor de transport, a hainelor şi încălţămintei şi îndepărtarea eventualelor
seminţe sau fragmente de plante la intrarea pe teritoriul R.B.D.D.;
 o bună informare a comercianţilor de plante din judeţul Tulcea, precum şi lărgirea listei
cuprinzând organismele de carantină;
 instruirea autorităţilor competente care verifică introducerea de materiale biologice în R.B.D.D.;
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instruirea adecvată a agenţilor ecologi din cadrul R.B.D.D. privind prezenţa speciilor alohtone
pe teritoriul rezervaţiei;
 conştientizarea asupra fenomenului de invazie a plantelor străine la nivelul comunităţilor şi
autorităţilor locale (pregătirea unor broşuri şi materiale prin care persoanele, grupurile,
instituţiile interesate se pot informa asupra acestui fenomen, întâlniri cu specialişti în
domeniu în cadrul unor conferinţe, seminarii, programe de instruire etc.);
 introducerea în programele şcolare a unor capitole speciale referitoare la speciile invazive,
aşa cum există pentru speciile rare, monumentele naturii etc. sau chiar introducerea unei
discipline opţionale în cadrul căreia să se studieze biodiversitatea Deltei Dunării, inclusiv
aspectele legate de invazii biologice;
 monitorizarea permanentă a porturilor, împrejurimilor localităţilor, malurile braţelor
principale ale Dunării şi marginile canalelor, dar şi a ariilor strict protejate şi a zonelor
învecinate pentru depistarea precoce a prezenţei oricărei specii invazive şi eliminarea
acestora. Pentru fiecare arie strict protejată din R.B.D.D. trebuie elaborate „liste negre”
cuprinzând acele specii care prezintă risc invaziv;
 interzicerea cultivării unor specii ornamentale cunoscute a avea potenţial invaziv (ex.
Asclepias syriaca, Helianthus tuberosus, Solidago canadensis, Solidago giganea subsp.
serotina, Rudbeckia laciniata, Nelumbo nucifera etc.);
 interzicerea aruncării resturilor vegetale din grădini la întâmplare şi educarea localnicilor în
vederea compostării acestor resturi în fiecare gospodărie;
 interzicerea realizării de perdele forestiere, plantații cu specii de plante adventive
cunoscute pentru potențialul lor invaziv (ex. Ailanthus altissima, Elaeagnus angustifolia,
Robinia pseudacacia, Fraxinus penssylvanica, Acer negundo);
 prioritizarea acţiunilor de management a speciilor invazive şi potenţial invazive din Delta
Dunării;
 încurajarea cercetărilor necesare, dezvoltarea şi difuzarea unei baze de cunoştinţe
adecvate asupra speciilor străine invazive răspândite în Delta Dunării.
Pentru unele specii alohtone se impune de urgenţă dezvoltarea şi implementarea unor
campanii de eradicare şi control. Pentru speciile care s‐au răspândit pe suprafeţe mari, eradicarea
este practic imposibilă, mai ales în condiţiile Deltei Dunării unde aportul de noi propagule pe calea
apei este dificil de controlat. De aceea, eforturile trebuie concentrate pe reducerea impactului
speciilor invazive. Astfel, în R.B.D.D. se impun măsuri urgente pentru limitarea impactului a cel
puțin următoarelor specii: Amorpha fruticosa, Xanthium italicum, Elaeagnus angustifolia,
Ailanthus altissima. Acestea, în mod evident, au acţiune negativă asupra unor habitate naturale şi
semi‐naturale din Delta Dunării. De asemenea, se impun măsuri urgente pentru limitarea
răspândirii unor specii invazive cunoscute şi pentru impactul lor asupra sănătăţii umane (ex.
Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia).
Reducerea impactului speciilor invazive se poate face prin control mecanic, chimic, biologic,
prin managementul habitatelor sau prin metode integratoare.
Controlul mecanic constă în principal în smulgerea plantelor şi este eficient mai ales în cazul
plantelor anuale sau bianuale. Smulgerea trebuie să se realizeze înainte de fructificare şi va fi
urmată de incinerarea materialelor vegetale rezultate. Astfel de campanii de smulgere se pot
realiza cu voluntari, elevi sau persoane care beneficiază de ajutor social.
În cazul celor perene, cu rizomi, se pot practica cosiri repetate, astfel încât masa vegetativă să
nu dezvolte prea mult şi să nu poată alimenta cu substanţe nutritive rizomii.
Pentru speciile lemnoase, se practică decojiri inelare la nivelul trunchiului. O astfel de practică
duce la întreruprea circulaţiei apei şi a sărurilor minerale, precum şi a sevei elaborate. Ca urmare a
acestui fapt, arborii astfel inelaţi mor „pe picioare” în 2‐3 ani, iar în lipsa unei coroane care să
umbrească solul, se instalează treptat vegetaţia ierbacee autohtonă. În cazul arborilor, o altă
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soluţie pentru limitarea răspândirii lor ar fi reducerea coronamentului prin tăieri, astfel încât
producţia de fructe şi seminţe să fie minimă. Un număr redus de seminţe va însemna şi un număr
redus de noi plante şi, prin urmare, o reducere a presiunii asupra unui habitat anume.
Utilizarea mijloacelor chimice şi biologice nu sunt permise în cadrul ariilor protejate.
Pentru speciile care nu au un impact evident negativ asupra habitatelor şi speciilor autohtone
nu sunt necesare măsuri de eradicare şi control, dar acestea vor fi supuse monitorizării pentru a se
putea detecta din timp o eventuală tendinţă de a deveni invazive.
Precizăm că Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării nu are totuşi mai
mult de două acţiuni destinate speciilor invazive – A1.7 Inventarierea speciilor invazive şi a
măsurilor precauţionare pentru managementul lor şi A2.2 Combaterea şi /sau atenuarea
factorilor de risc (agenţi patogeni, schimbări climatice, activităţi antropice, specii invazive etc.)
pentru starea habitatelor, identificarea şi implementarea măsurilor pentru limitarea efectelor
negative – ceea ce însemnă că acesta necesită o actualizare urgentă, înainte de a pierde specii sau
habitate valoroase din cauza invaziilor biologice.

Glossar de termeni*
Achene (gr. a-fără; chaino-a se deschide) = fruct uscat, indehiscent, cu o singură sămânţă.
Altern (lat. alternus-altern) = frunze dispuse pe tulpină, câte una la un nod.
Antodiu (gr. anthos-floare; eidos-asemănător) = termen atribuit unor inflorescenţe rezultate dintr-o
grupare de flori sau inflorescenţe sesile.
Anual (lat. annualis, annuus-anual) = plante care germinează, fructifică şi mor în decursul unui an.
Arbore (lat. arbor-arbore) = plantă lemnoasă cu tulpină evidentă, care se ramifică la o oarecare înălţime
de la sol.
Arbust (lat. arbustum-tufă, arbust) = plantă lemnoasă scundă, ramificată de la bază în aşa fel încât nu se
poate deosebi un trunchi unitar.
Ascendent (lat. ascendens-ascendent, urcător) = tulpină la bază orizontală, după care se ridică pe
verticală.
Bienal (bisanual) (lat. biennis-bisanual) = plantă cu o perioadă de vegetaţie de 2 ani, care germinează
primăvara şi fructifică în anul următor; iernează în general cu o rozetă de frunze.
Bractee (lat. bractea-bractee, pl. bractei) = frunză modificată la subsuoara căreia se dezvoltă o
floare/inflorescenţă sau un mugure din care rezultă o ramură.
Caliciu (gr. kalyx-cupă, caliciu) = ciclul extern al învelişului floral, alcătuit din totalitatea sepalelor, de
obicei de culoare verde.
Capsulă (lat. capsula-capsulă) = tip de fruct uscat, dehiscent; ex. păstaia.
Chamefite (gr. chamai-pe pământ; phyton-plantă) = plante perene, scunde, care au muguri de
regenerare (de iernare) imediat deasupra solului (25-30 cm).
Ciliat (lat. ciliatus-ciliat, cilifer) = prevăzut cu peri fini pe margini.
Cordat (lat.cordatus-de forma inimii) = în formă de inimă (cu vârful în sus).
Corola (lat. corolla-corolă) = elemente ale învelişului floral, alcătuit din totalitatea petalelor, de obicei
colorate altfel decât sepalele şi dispuse pe receptacul în alternanţă cu acestea.
Decumbent (lat. decumbens-decumbent, culcat) = tulpină supraterană la început ascendentă, apoi
culcată pe sol şi cu vârful ridicat, fixată cu rădăcini adventive care pornesc de la nivelul nodurilor.
Dehiscent (lat. dehiscens-dehiscent) = care se deschide în mod natural, spontan.
Disamară (lat. disamara-disamară) = fruct uscat indehiscent, care la maturitate se transformă în două
fructe (nucuşoare/nucule) aripate, cu câte o singură sămânţă (achenă)
Dispers (lat. dispersus-dispers) = împrăştiat, răsfirat; ex. dispers păros.
Drajon (fr. drageon-lăstar radicular) = lujer anual ce se formează din muguri ai rădăcinii, atât la plantele
lemnoase cât şi la cele erbacee.
Erbaceu (lat. herbaceus-erbaceu) = de consistenţa ierburilor; ex. plante erbacee.

158

MANUAL de DELTA DUNĂRII

Erect (lat erectus-orientat în sus, aproape vertical); ex. tulpini şi ramuri erecte.
Fanerofite (gr. phaneros-evident; phyton-plantă) = formă biologică la plantele lemnoase cu muguri de
reînnoire dispuşi la o oarecare distanţă de sol, în vârfurile vegetative tulpinale.
Filiform (lat. filiformis-filiform) = ca un fir de aţă; ex. tulpina de la Cuscuta sp.
Frunza (lat. folium-frunză) = organ lateral al tulpinii; împreună cu rădăcina şi tulpina formează cormul; o
frunză completă este alcătuită din baza frunzei, peţiol şi lamină/limb.
Frunze compuse = frunze la care lamina este alcătuită din segmente independente numite foliole,
prevăzute cu un peţiol mic (peţiolul) şi dispuse pe un peţiol comun numit rahis; în funcţie de modul
de dispunere a foliolelor pe rahis se deosebesc frunze penat-compuse (foliolele sunt dispuse pe
ambele laturi ale rahisului) şi frunze palmat-compuse (foliolele sunt prinse aproximativ în acelaşi
loc, la capătul peţiolului comun. Foliolele unei frunze compuse pot fi de ordin I, II sau de ordin mai
înalt. Ex.: frunze dublu penat divizate.
Frunze simple = frunze cu lamina întreagă, cu incizii mici sau mari. Marginea laminei cu incizii mici
poate fi: serată (cu dinţi ascuţiţi îndreptaţi spre vârful laminei şi incizii mici, ascuţite); dinţată (cu
dinţi ascuţiţi, perpendiculari faţă de nervura mediană şi incizii rotunjite); crenată (cu dinţi rotunjiţi şi
incizii ascuţite); sinuată (cu dinţi şi incizii rotunjite) etc. Vârful laminei poate fi: acut/ascuţit (vârf
scurt şi ascuţit cu marginile drepte sau convexe); obtuz (neascuţit) etc. Forma laminei poate fi:
eliptică (asemănătoare unei elipse); lanceolată (lamina de 3-4 ori mai lungă decât lată, cu aspect
de lance); ovat-lanceolată (lamina de două ori mai lungă decât lată); ovată (de forma unui ou);
spatulată (de forma unei spatule) etc.
Geofite (gr. ge,gaia-pământ, sol; phyton-plantă) = tip de plantă ce supravieţuieşte sezonului nefavorabil,
graţie unor organe subterane persistente (bulbi, tuberculi, rizomi, muguri radiculari).
Glabru (lat. glabratus, glabru-glabru, fără peri) = lipsite de peri (plante, frunze, flori).
Halofil (gr. hals, halos-sare; phileo-a iubi) = plante cu afinitate pentru solurile sărăturate.
Haustor (lat. haustorium–haustor, sugător) = organ omolog rădăcinilor adventivve, caracteristic
plantelor parazite şi semiparazite, cu ajutorul căruia se fixează de planta gazdă şi absoarbe
substanţele organice (plante parazite) sau apa (plante semiparazite) din ţesuturile conducătoare
ale acesteia.
Helofite (gr. helos-baltă, mlaştină; phyton-plantă) = plante de terenuri mlăştinoase, saturate cu apă.
Hemicriptofite (gr. hemi-jumătate; kryptos-ascuns) = tip de plantă (formă biologică) la care mugurii de
rezistenţă la condiţii neprielnice sunt dispuşi pe tulpini, aproape de nivelul solului, fiind protejaţi de
un strat de sol şi de frunzele bazale uscate.
Hidrofite (gr. hydor,hydatos-apă; phyton-plantă) = plante adaptate morfologic şi structural pentru viaţa
acvatică.
Inflorescenţă (lat. inflorescentio-inflorescenţă) = modul de grupare a axelor florifere pe tulpini sau pe
ramuri.
Involucru (lat.involucrum-involucre) = totalitatea bracteilor de la baza unei inflorescenţe.
Lamină (lat. lamina-lamină sau limb) = componentă principală a unei frunze complete, mature,
traversată de nervuri şi foarte variată ca morfologie.
Ligulată (lat. ligulatus-ligulat) = floare prevăzută cu ligulă; floare la care tubul corolei se prelungeşte
formând un limb alcătuit din concreşterea a trei petale.
Nervaţiune(lat nervatio-nervaţie, nervaţiune) = totalitatea nervurilor şi modul lor de dispunere
(ramificare) la nivelul laminei.
Nuculă (lat. nucula-nuculă, nucă mică) = fruct uscat, indehiscent, cu peretele lignificat şi o singură
sămânţă.
Opus (lat. oppositi, oppositus- opus) = frunze dispuse căte două la acelaşi nod, faţă în faţă.
Organ (gr. organon-organ) = componentă a unui organism adaptată structural şi funcţional pentru
îndeplinirea unei funcţii dominante proprii; organele vegetative asigură viaţa plantei ca individ.
Papus (lat. pappus, papus-puf, fân) = umbreluţă de perişori proveniţi din transformarea elementelor
caliciului, cu rol în răspândirea fructelor cu ajutorul vântului.
Păr (lat. pilus-păr) = excrescenţe uni- sau pluricelulare, de natură epidermală, variabile ca formă şi
mărime. După funcţionalitate se deosebescc: peri tectori (protectori) şi peri glandulari (secretori).
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Pedicel (lat. pedicellus-pedicel, codiţă) = suportul florilor, fructelor etc.
Pendul/Pendent (lat. pendulus, pendens, pendulinus-pendent, pendul, atârnător, aplecat) = ramuri,
frunze, flori care atârnă.
Peren (lat. perennis-peren, veşnic) = plante care trăiesc mai mulţi ani şi care fructifică în fiecare an.
Perigon (gr. peri-împrejur; gone-urmaş) = înveliş floral la care ciclurile de elemente sunt colorate
asemănător; elementele perigonului se numesc tepale.
Petală (lat. petal-, petalo-, petalus-petală) = componentă a corolei, de formă diferită, de obicei colorată.
Peţiol (lat. petiolus-peţiol, codiţă) = componentă a unei frunze, interpusă între baza laminei şi baza
frunzei cu rolul de a suţine şi orienta lamina spre lumină; frunzele lipsite de peţiol se numesc sesile.
Pixidă (gr. pyxis-cutie) = capsulă care se deschide la maturitate prin intermediul unui căpăcel.
Plagiotrop (gr. plagios-oblic, pieziş; tropein-a se întoarce) = tulpinile cu direcţie de creştere oblică sau
paralelă faţă de orizontală.
Procumbent (lat. procumbens, procumbo-procumbent, culcat pe pământ) = plante târâtoare, etalate pe
sol, dar cu vârful îndreptat în sus; nu emit rădăcini adventive.
Pubescent (lat. pubescens-pubescent) = acoperit cu peri fini, moi, scurţi şi rari.
Ritidom (gr. rhitis-zbârcitură, rid) = complex de ţesuturi succesive care învelesc trunchiul arborilor şi
rădăcinile cu creştere în grosime.
Rizom (gr. rhizoma-mănunchi de rădăcini) = tulpină subterană, cărnoasă, în care se depozitează diferite
substanţe de rezervă.
Sepale (lat. sepalum-sepală) = element component al învelişului floral (caliciu), în general de culoare
verde, cu rol de apărare.
Sesil (lat. sessilis-sesil) = lipsit de peţiol sau peduncul (frunză lipsită de peţiol).
Sorocarpi (gr. spora-spor, sămânţă; karpos-fruct) = formaţiune specifică ferigilor acvatice în care se
diferenţiază sporangi şi spori.
Spic (lat. spica-spic) = tip de inflorescenţă
Spiculeţ (lat. spicula-spiculeţ) = floare sau inflorescenţă – element al spicului compus.
Sporange (gr. spora-spor, sămânţă; aggeyen-vas) = organ în care se formează şi se dezvoltă spori.
Stipelă (lat. stipella-stipelă) = excrescenţă a bazei frunzei, cu rol în apărarea mugurilor foliari.
Stolon (lat. stolo, -onis-lăstar, tânăr, urmaş) = lăstari tineri de obicei plagiotropi, foliaţi sau nefoliaţi,
nefloriferi, proveniţi din muguri tulpinali, cu rol în special în înmulţire.
Striat (lat striatus-striat) = prevăzut cu dungi subţiri, mici brazde sau proeminenţe longitudinale paralele;
ex. tulpină striată.
Submers (lat. submersus-submers) = scufundat, aflat sub suprafaţa apei.
Suriu (lat. grisellus, griseolus, grisescens-suriu) = suriu, cenuşiu deschis.
Teaca (lat. theca-teacă) = dilataţie în formă de teacă a bazei frunzei, care înconjură tulpina pe o anumită
porţiune.
Tepale (lat. tepalum-tepală) = element al perigonului.
Terofite (gr. theros-vară; phyton-plantă) = plantă care îşi încheie ciclul de viaţă într-un singur an,
supravieţuind sezonului nefavorabil prin seminţe; sinonim plantă anuală.
Tuberculi (lat. tuber-tubercul) = tulpină subterană puternic umflată, cărnoasă, rezultată în urma stocării
unor substanţe de rezervă.
Tubulos (lat. tubulosus-tubulos) = în formă de tub; ex. flori tubuloase.
Uncinat (lat. uncinatus- uncinat) = cu vârful încârligat.
Vexil (lat. vexillum-vexil, drapel, steag) = petala mediană, din plan posterior, mai lată decât celelalte, a
corolei de la leguminoase.
* Adaptat d. Andrei M., 1997. Morfologia generală a plantelor. Bucureşti: Edit. Enciclopedică.
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Amaranthus albus L.
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Ambrosia artemisiifolia L.
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Ambrosia psilostachya L.
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Ambrosia psilostachya L.

164

Acer negundo L. – detaliu

Acer negundo L.
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Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Ailanthus altissima (Miller) Swingle – detaliu
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Amorpha fruticosa L.‐ detaliu

Amorpha fruticosa L.
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Fraxinus pennsylvanica Marshall
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Azolla filiculoides Lam.

Azolla filiculoides Lam. ‐ detaliu

169

Calendula officinalis L.

Calibrachoa parviflora (A.L. Juss.) D’Arcy

170

Commelina communis L.

Commelina communis L.‐ detaliu

171

Cuscuta campestris Yunck.

Cuscuta campestris Yunck. ‐ detaliu

172

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Cyperus difformis L. ‐ detaliu
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Cyperus odoratus L.

Heliotropium curassavicum L.

174

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin et Clemants.

Dysphania pumilio (R. Brown) Mosyakin et Clemants

175

Eclipta prostrata (L.) L.

Eclipta prostrata (L.) L. ‐ detaliu

176

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus angustifolia L. ‐ detaliu

177

Elodea nuttallii (Planchon) St John ‐ detaliu

Elodea nuttallii (Planchon) St John

178

Erigeron annuus L.

179

Euphorbia maculata L.

Gaillardia pulchella Foug
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Galinsoga parviflora Cav.

181

Helianthus annuus L.

Helianthus tuberosus L.

182

Iva xanthiifolia Nutt. – detaliu

183

Iva xanthiifolia Nutt.

Lindernia dubia (L.) Pennell

184

Lindernia dubia (L.) Pennell ‐ detaliu

185

Lemna minuta Kunth.

Oenothera glazioviana Micheli

186

Monochoria korsakovii Regel et Maack

187

Morus alba L.

Morus alba L. ‐ detaliu

188

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner ‐ detaliu

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner

189

Ricinus communis L.

Rudbeckia laciniata L.

190

Robinia pseudoacacia L. – detaliu

Robinia pseudoacacia L.

191

Sagittaria trifolia L.

192

Solanum retroflexum Dunal ‐ detaliu

Solanum retroflexum Dunal
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Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch

Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom

193

Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom
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Xanthium italicum Moretti ‐ detaliu

Xanthium italicum Moretti
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Xanthium spinosum L. ‐ detaliu

Xanthium spinosum L.
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STUFĂRIŞURILE RECOLTABILE DIN
REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Jenică HANGANU

Rezervația Biosferei Delta Dunării de pe teritoriul românesc acoperă o suprafață de 580.000
ha ce cuprinde delta propriu‐zisă, lunca Dunării din amonte până la Cotul Pisicii și zona Mării
Negre din fața deltei până la izobata de 20 m. Cea mai comună unitate de peisaj din această zonă
este reprezentată de habitatele stuficole care acoperă o suprafață de cca. 199.600 ha, din care
stufărișurile mono‐dominante însumează cca. 117.000 ha (Hanganu et al., 2002). În Delta Dunării,
stuful este recoltat pentru construcția de acoperișuri, rogojini, pentru producerea de plăci
termoizolante în construcții, material pentru confecționarea gardurilor, combustibil, furaj pentru
animale și materie primă pentru producția de celuloză. Stufărișurile furnizează, de asemeni, un
habitat pentru fauna piscicolă și viața sălbatică, contribuie la absorbția nutrienților din apele
eutrofizate, la reducerea concentrațiilor de metale grele și reținerea sedimentelor. Stufărișurile
sunt apreciate, în mod deosebit, pentru varietatea de specii de păsări și mamifere care depind de
acest habitat, unele dintre acestea fiind specii amenințate sau pe cale de dispariție.
În prezent, datorită diminuării capacităților de recoltare, cât și datorită dificultăților de
desfacere, cantitățile de stuf recoltate în Rezervația Biosferei Delta Dunării sunt cu mult sub
nivelul potențialului recoltabil efectiv. Principalele probleme sunt cele de diminuare a
suprafețelor recoltate sau igienizate, ce au drept consecință extinderea zălogilor (Salix cinerea) și
dispariției stufului, în special în zonele cu soluri organice (Matița‐Merhei, Vătafu‐Împuțita și
altele) ce acoperă cca. 25.000 ha. Totodată, renaturarea incintelor Ostrovul Babina – 2.260 ha,
Ostrovul Cernovca – 1.810 ha, amenajările piscicole Dunavăț I – 1.260 ha, Holbina I – 1.270 ha,
Holbina II – 3.100 ha și Rusca – 280 ha a redat circuitului natural o suprafață de cca. 22.000 ha,
unele din aceste zone contribuind, în perspectivă, la creșterea suprafețelor stuficole.
Scopul acestui capitol este de a face o scurtă prezentare a potențialului de valorificare a
resurselor stuficole din R.B.D.D. și a principiilor de conservare a acestor habitate printr‐un
management adecvat.
SCURT ISTORIC AL RECOLTĂRII STUFULUI ÎN DELTA DUNĂRII
Preocuparea de recoltare a stufului, a papurei și a altor plante însoțitoare sunt îndeletniciri
vechi pentru locuitorii din Delta Dunării și din zonele limitrofe. Stuful a fost folosit intens în
economia casnică rurală, în cele mai diverse scopuri: ca material de construcții, combustibil și furaj
pentru animale (în prima perioadă de vegetație). Folosirea stufului în lucrări de construcții nu s‐a
redus numai la perimetrul deltei și al zonelor adiacente, el a fost folosit în întreaga țară și chiar în
străinătate, mai ales ca suport pentru lucrări de finisare a clădirilor. În general, în trecut, recoltarea
se executa manual de către stufieri‐muncitori specializați sau de către pescari, în perioadele de
toamnă‐iarnă. Uneltele folosite sunt tarpanul, sub forma unei secere cu coadă lungă și cobilă, o
unealtă compusă dintr‐un schelet de bare metalice cu o lamă de coasă la partea inferioară. Stuful
astfel recoltat se leagă în maldăre de cca. 10 Kg greutate, care se depozitează în glugi pe malurile
gârlelor și canalelor și apoi se transportă cu barca sau atelaje cu animale. La fel se recoltează și
papura, de obicei de către păpurari, care după recoltare, toamna‐iarna, este folosită, în restul
anului, pentru confecționarea de coșuri, rogojini și diverse alte împletituri. Preocuparea pentru
folosirea stufului ca materie primă în industria de celuloză și hârtie a existat în țara noastră încă de
la începutul acestui secol (Rudescu et al., 1965). Astfel, Gr. Antipa a reușit să constituie un
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consorțiu care a înființat, la Brăila în anul 1908, o fabrică de celuloză pe bază de stuf recoltat din
deltă și care a funcționat până în anul 1916, când s‐a distrus datorită războiului. După război,
studiile și cercetările au fost continuate, începând cu anul 1948, de către Centrala industrială a
hârtiei Tulcea, prin Fabrica de Mucava Tulcea, Centrul de cercetare Crișan și apoi Stațiunea
Stuficolă Maliuc.
Odată cu construirea, în 1958, a unui nou combinat de celuloză pe bază de stuf la Brăila, cu un
necesar de aprovizionare ritmică cu cantități de ordinul sutelor de mii de tone de stuf anual, s‐a
pus prima dată problema amenajării unor unități stuficole în Delta Dunării. Prin amenajările
realizate, s‐a urmărit monocultura stufului, reducerea numărului biotopurilor de stuf și, implicit,
creșterea producțiilor unitare și totale (Rudescu et al., 1965).
În ceea ce privește producțiile de stuf din incintele amenajate, au prezentat o scădere
constantă, o situație datorată recoltării mecanizate cu utilaje grele, fără perioade de refacere a
terenului, recoltându‐se, an de an, aceleași suprafețe, precum și regimului hidrologic neadecvat
pentru exploatările mixte stuf‐pește.
În ultima perioadă în Delta Dunării, dezvoltarea altor sectoare economice a condus an de an la
restrângerea activității de recoltare a stufului. Activitatea de recoltare a stufului, desfășurându‐se
în special în perioada de iarnă și limitată ca zonă, a determinat în ultimul timp, în mică măsură,
deranjarea echilibrului ecologic al deltei, impunându‐se ca acțiune de igienizare a stufăriilor.
VALORIFICAREA RESURSEI STUFICOLE
Stuful a fost folosit de secole ca material pentru acoperișuri. Acesta este ieftin și eficient
pentru toate tipurile de construcții. În prezent, cel mai folosit stuf pentru construcții este cel drept,
cu înălțimea de peste 2 m și diametrul mai mare de 10 mm. Stufărișurile din zona maritimă,
caracterizate printr‐un conținut ridicat în siliciu, ceea ce le conferă o mai mare rezistență (Rudescu
et al., 1965), sunt cele mai solicitate ca material în construcții. Stuful înalt, răspândit în special în
zona fluvială a deltei, poate fi de asemenea folosit în construcția de acoperișuri. Din punct de
vedere al valorificării, există o piață importantă de desfacere a stufului ca material de construcții în
lume și, în special, în Europa. Cele mai multe afaceri cu stuf sunt conduse de intermediari ce
acționează ca achizitori ai acestui produs din diferite țări. Este, totuși, posibil să se contracteze
producția de stuf, direct cu unele mici societăți, care se ocupă cu construcția de acoperișuri din
stuf, caz în care profiturile vor fi mai mari. Vânzarea de stuf de către recoltatori, direct către
beneficiarul final, este o practică frecventă în Europa. Aceasta facilitează controlul calitativ al
beneficiarului și, totodată, este o ocazie de a porni mici afaceri în domeniul industriei de recoltare
a stufului. Recoltarea stufului este foarte importantă pentru economia locală, furnizoare de locuri
de muncă și, cel mai important, pentru ecologia acestui habitat. Recent, a apărut și interesul unor
întreprinzători privați de folosire a biomasei stuficole pentru producerea de energie electrică
sau/și vânzarea sub formă de brichete, pentru a fi folosite drept combustibil în sobe și centrale
casnice.
Cu un așa de mare potențial pentru recoltare, există posibilitatea de a încuraja această
activitate locală.
În sens ecologic, acest tip de activitate are două mari avantaje (*** 1994c):
1. stuful solicitat în mari cantități necesită ca largi suprafețe să fie recoltate, acestea putând fi
astfel gospodărite pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu.
2. diferite tipuri de stufărișuri, care nu pot fi folosite pentru alte scopuri, pot fi folosite pentru
producția de biomasă pentru producerea de energie sau pentru producerea de celuloză și hârtie.
Aceasta poate înlesni recoltarea prin rotație în toate arealele care necesită îmbunătățirea
condițiilor ecologice, nu numai în arealele unde stuful este monodominant. Se recomandă, de
asemeni, ca recoltarea ciclică a stufărișurilor să fie dezvoltată dacă această activitate devine
economică în viitor.
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TIPURILE DE STUFĂRIȘURI RECOLTABILE
Suprafețele care se recoltează în prezent sunt cele pe care stuful este dominant. Stuful
monodominant potențial recoltabil a fost clasificat în 5 tipuri: stufărișuri pe soluri gleice,
stufărișuri pe soluri gleice turboase, stufărișuri pe plaur compact, stufărișuri pe psamosoluri și
stufărișuri pe plaur salinizat (*** 1994c; Hanganu et al., 2002). Ultimul tip, caracterizat printr‐o
mare densitate a tulpinilor de stuf și un conținut ridicat de siliciu, este cel mai solicitat la export.
Mai jos, redăm detaliat caracteristicile fiecărui tip de stufăriş.
Tipul de stufăriş pe soluri gleice (S‐F), în care specia Phragmites australis are o acoperire medie
de 90 %, având ca specii de recunoaştere Cladium mariscus, izma (Mentha arvensis), gura lupului
(Scutellaria galericulata), sânziana de baltă (Galium palustre).
Fitopopulaţiile de stuf au o densitate medie de 57 indivizi/m², înălţime medie 2,9 m, diametrul
mediu de 1,10 cm şi biomasa medie de 1,66 kg s.u./m², reprezentând 92% din biomasa totală a
tipului care este de 1,8 kg s.u./m². Din aceasta, tulpinile de stuf reprezintă 72%, iar frunzele 19 %.
Tipul de stufăriş pe soluri gleice turboase sau turbificate (S‐Ft), în care specia Phragmites
australis are o acoperire medie de 80 %, având ca specii de recunoaştere tătăneasa (Symphytum
officinale), pipirigul (Schoenoplectus lacustris), lăsniciorul (Solanum dulcamara), cervana (Lycopus
europaeus), răchitanul (Lythrum salicaria). Fitopopulaţiile de stuf au densitatea medie de 52
indivizi/m², o înălţime medie de 2,7 m, diametrul mediu 0,97 cm şi biomasa medie 2,05 kg s.u./m².
Tipul realizează o biomasă totală de 2,12 kg s. u./m² în medie, din care tulpinile de stuf reprezintă
71%, iar frunzele 20 %.
Tipul de stufăriş de plaur compact, pe soluri organice hemice (S‐Ps), în care specia Phragmites
australis are o acoperire medie de 80 %, iar ca specii de recunoaştere izma de baltă (Mentha
aquatica), spălăcioasa de baltă (Senecio paludosus), gălbeneaua (Rorippa amphibia). Fitopopulaţiile
de Phragmites australis au o densitate medie de 43 indivizi/m², înălţimea medie de 2,35 m,
diametrul mediu de 1,2 cm, iar biomasa medie de 1,14 kg s.u./m². Biomasa totală a tipului este de
1,22 kg. s.u./m², din care tulpinile de stuf reprezintă numai 75 %, iar frunzele cca. 18 %.
Tipul de stufăriş pe psamosoluri (S‐N), unde specia Phragmites australis are o acoperire medie
de 90% şi ca specii de recunoaştere volbura (Calystegia sepium), gălbişoara (Lysimachia vulgaris),
limba broaştei (Alisma plantago‐aquatica), piciorul cocoşului (Ranunculus lingua). Fitopopulaţiile
de stuf au o densitate medie de 73 indivizi/m², o înălţime medie de 2,51m, diametrul mediu de
0,95cm, iar biomasa medie totală de 2,30 kg s.u./m², din care tulpinile de stuf reprezintă 71%, iar
frunzele 22 %.
Tipul de stufăriş pe soluri organice salinizate (S‐Pa): acest tip se caracterizează printr‐o
densitate medie a tulpinilor de stuf de 135 indivizi/m², o înălţime medie a tulpinilor de 2,2 m,
diametrul mediu de 0,8 cm. Biomasa totală este de 2,3 kg s.u./m², participarea tulpinilor de stuf la
biomasa totală fiind de 65 %.
Tabel 1 Caracteristicile biometrice (medii*) ale stufului recoltabil (*** 1994c; Hanganu et al., 2002)

Simbol harta vegetaţiei
Înălţimea (m)
Diametrul tulpinilor (mm)
Densitatea (tulpini/m²)
Biomasa tulpinilor (kg. s.u./m²)

S‐F
2,9
11
57
1,66

S‐Ft
2,7
9,7
52
1,50

S‐Ps
2,35
10,2
43
0,91

S‐N
2,5
9,5
73
1,63

S‐Pa
2,2
8
135
1,49

* abaterea de la medie: ± 20%

METODOLOGIA DE EVALUARE A POTENŢIALULUI STUFICOL RECOLTABIL
În Delta Dunării, se recoltează stuful de o singură generație, și, mult mai rar, cel de două
generații. Menținerea unor stufărișuri de o singură generație se face prin recoltare anuală sau prin
incendiere în timpul iernii.
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Datorită suprafețelor mari din Delta Dunării, pentru estimarea productivității stuficole și a
locurilor ce pot fi recoltate, este necesară folosirea teledetecţiei, dublată de măsurători în teren
(*** 1971b; *** 1991; *** 1998a; Badea, 1991), astfel:
 Identificarea și cartarea suprafețelor cu stuf de o singură generație (arse sau recoltate în iarna
anului în curs) prin procesarea și interpretarea înregistrărilor satelitare sau aerofotografiilor
din primăvara anului respectiv.
 Selecţionarea staţionarelor pentru calibrarea imaginilor satelitare și pentru efectuarea de
măsurători biometrice. Selecţionarea staţionarelor se face pe baza imaginilor satelitare din
perioada august‐noiembrie a anului în curs. Structura pixelilor (valoare, cromă) din imaginea
satelitară sau aerofotografiilor digitale ale staționarului trebuie să fie uniformă şi
reprezentativă pentru tipul de stufăriș din zonă. Pentru fiecare staționar, se determină
coordonatele pentru a putea fi localizat în teren prin sistemul GPS.
 Efectuarea de măsurători în teren. Din punctele selecţionate, se vor recolta probe de
vegetație. Fiecare probă trebuie să fie compusă din câte patru sub‐probe alese aleator de pe
o suprafață de cca. 100m. Suprafaţa sub‐probei este de 0.250 m2. Pentru fiecare probă, se va
determina biomasa totală, biomasă flora însoțitoare, biomasă stuf de o singură vegetație,
biomasă stuf de mai multe generații (dacă există), densitatea tulpinilor de o singură
generație, densitatea tulpinilor de stuf de mai multe generații, înălţimea şi diametrul la bază.
Rezultatele vor fi raportate la 1 m2.
 Analiza probelor la laborator. Pentru determinarea umidităţii, se vor recolta probe de
tulpini+panicul. Probele pentru umiditate vor fi cântărite în teren şi, apoi, uscate la etuvă
(80°C) până la greutate constantă pentru a se determina greutatea uscată. Biomasa rezultată
în urma uscării la 80°C și apoi raportată la biomasă stuf/m2 cu umiditatea de 15%, este
considerată ca standard pentru livrare la beneficiar.
 Cartarea tipurilor de stufărișuri. După calibrarea în teren a pixelilor din imaginile satelitare şi
caracterizarea tipurilor de stufărişuri din zonă, se trece la foto‐interpretarea manuală (ex. în
programul ArcView) sau procesarea supervizată a imaginilor satelitare (cu un soft
specializat), pentru a delimita poligoanle și calcula suprafețele cu diferite tipuri de stufărișuri,
productivități sau alte informații adiționale privind starea acestora. Poligoanele similare se
vor grupa și li se vor asigna un cod de legendă. În final, va rezulta o hartă a tipurilor de
stufărișuri ce poate fi folosită de beneficiar pentru estimarea potențialului productiv al
stufărișurilor și organizarea campaniei de recoltare.
 Estimarea potențialului de recoltare. Deoarece teritoriul Deltei Dunării are statut de
Rezervaţie a Biosferei, la calculul cantităţii de stuf recoltabil se va ține cont de protejarea
biodiversităţii. Astfel, pentru aceasta se recomandă (Hawke et José, 1996) ca, în fiecare zonă
de recoltare, 25 % din suprafaţă să nu se recolteze. În general, acest procent este reprezentat
de suprafeţe mai greu accesibile sau de stufărişuri cu productivitate mai scăzută (Hawke et
José, 1996). Pentru recoltarea stufului în scopul producerii de biomasă, este uzuală
exprimarea productivității în tone /ha, iar pentru stuful livrat la beneficiar sub formă de baloți
(de diferite mărimi, funcție de caracteristicile biometrice ale tipului de stuf), exprimarea
productivității în maldăre/ha este practica cea mai folosită de recoltatorii de stuf.
Datorită unor factori aleatori ce pot afecta calitatea stufului, cum ar fi grindina, nivelele mari
ale apelor care au ca efect creșterea exagerată a tulpinilor, corelată cu o rezistență mică la cădere
la nivele mici, căderile mari de zăpadă din timpul iernii care produc prăbușirea stufului și alți
factori climatici (chiciura, polei), producția stuficolă estimată inițial poate fi diminuată. Producția
unei zone stuficole este afectată și de accesibilitatea utilajelor de recoltare în zonă, astfel pe
stufărișurile cu portanță a solului redusă, recoltarea mecanizată, chiar cu utilaje cu presiune
redusă pe sol, poate produce ruderalizarea stufărișurilor prin distrugerea parțială a rizomilor,
refacerea acestora necesitând o perioadă de cca. 3 ‐ 4 ani.
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De asemenea, la calcularea cantităţii de stuf recoltabil, se au în vedere şi pierderile la recoltare
și fasonare.
În prezent, estimarea potențialului stuficol se efectuează la solicitarea beneficiarilor resursei
stuficole pentru conformitate cu HG 153/2002 privind aprobarea concesionării valorificării
resurselor stuficole din zonele domeniului public de interes național aflate în perimetrul ARBDD.
Având în vedere variabilele ce influențează estimarea producției de stuf și de dificultățile în
fixarea redevenței valorice anuale între concedent și concesionar, pare mult mai eficient ca fixarea
redevenței valorice să se stabilească o singură dată, la încheierea contractului, dar funcție de
unitatea de suprafață (ha) și calitatea tipului de stuf (sunt tipuri de stuf cu caracteristici
biometrice, biofizice și biochimice foarte căutate pe piață și deci cu o valoare comercială mai
mare). În acest fel, concesionarul nu va mai fi nevoit să plătească, an de an, studiile de evaluare și
va fi mult mai interesat de aplicarea unui management adecvat (specificat în caietul de sarcini) al
zonei concesionate pentru păstrarea unui potențial de recoltare ridicat pe zona respectivă.
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA ASOCIAŢIILOR STUFICOLE
Caracteristicile biometrice ale stufului şi compoziţia floristică sunt influenţate determinant de
caracteristicile fizico‐chimice (textura, pH‐ul, conţinutul total în săruri şi compoziţia acestora,
conţinutul în elemente nutritive, etc.) ale solurilor şi ale apelor (Rudescu et al., 1965). De altfel,
clasificarea tipurilor de stufărişuri din Delta Dunării s‐a efectuat pe baza acestor factori ecologici
(Hanganu et al., 1992, 2002). Solurile pe care se dezvoltă asociaţia Scirpo‐Phragmitetum, ce
definește stufărișurile, sunt solurile gleice submerse, solurile gleice turboase, psamosolurile
turboase sau turbificate şi solurile organice (Hanganu et al., 1992).
Temperatura scăzută, ca principal factor abiotic care influenţează dezvoltarea acestei
asociaţii, acţionează asupra stratului radicular, ducând la modificări profunde în asociație şi la
formarea de goluri când solurile sunt turboase sau turbificate (*** 1972). Asupra stufului, efectele
negative se înregistrează numai în condiţiile apariţiei unui îngheţ tardiv de primăvară, după o
perioadă relativ călduroasă care a stimulat creşterea suligilor; primăvara, în cazul unui îngheţ
târziu, temperatura letală pentru ţesuturi este de numai ‐1,5 C (Rudescu at al., 1965). Chiciura nu
produce înlocuirea asociaţiei, dar produce pierderi calităţii industriale a tulpinilor de stuf.
Grindina poate produce ruperea tulpinilor de stuf, depreciindu‐se în acest fel calitatea industrială
a lor.
Factorul hidrologic, sub diversele lui forme, influenţează dezvoltarea asociaţiilor astfel: stuful
se dezvoltă pe terenurile cu strat de apă până la 100 cm; apa de inundaţie reprezintă pentru stuf o
a doua sursă de nutriţie; există o corelaţie directă între înălţimea stufului şi aportul de oxigen prin
alimentarea cu apă proaspătă la nivelul rizomilor (*** 1972). În perioada de început a primăverii,
când stuful îşi reia ciclul de vegetaţie, existenţa unui strat de apă în teren are o importanţă
deosebită în protecţia plantulelor de stuf care, spre deosebire de papură şi rogoz, nu sunt
adaptate ecologic a fi expuse direct variaţiilor termice; un strat mare de apă, care intervine brusc
în prima parte a perioadei de vegetaţie, duce la moartea componentelor şi la apariția de goluri
mari în asociaţie (*** 1971a). Inundarea de timpuriu a stufărişurilor reduce procentul atacului de
rozătoare şi insecte dăunătoare, care acţionează cu deosebită intensitate în stadiul tânăr de
dezvoltare al plantei. Inundarea cât mai de timpuriu în perioada de primăvară a terenurilor
stuficole are ca efect o dezvoltare precoce a stufului, ceea ce îi conferă superioritate asupra
papurei şi rogozului ca principali concurenţi la condiţiile de existenţă (*** 1971a). Apariţia unui
strat mare de apă la mijlocul perioadei de vegetaţie produce alungirea tulpinilor de stuf şi
înlăturarea parţială a plantelor însoţitoare. Inundarea cu întârziere a terenurilor stuficole în
perioada de primăvara se manifestă asupra dezvoltării stufului printr‐o inhibiţie a proceselor de
creştere şi dezvoltare, ciclul de dezvoltare al plantei reducându‐se foarte mult, fenomen ce se
reflectă negativ în funcţiile fiziologice, structura morfo‐anatomică şi caracteristicile biometrice
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(*** 1972). Inundaţiile excesive şi de lungă durată sunt dăunătoare zonelor stuficole, ele
producând puternice degradări la nivelul rizomilor, în special atunci când sunt asociate cu un efect
traumatic produs de utilajele de recoltare. Refacerea zonelor depreciate în urma acestor inundaţii
este în funcţie de gradul în care au fost afectaţi rizomii de stuf şi durează minimum 3 cicluri
vegetative. În urma recoltării mecanizate pe terenurile submerse, cantitatea rizomilor stricaţi
depăşeste mult (75%) pe cea a rizomilor din terenurile emerse (10%) (*** 1971a). Rizomii de stuf
cu leziuni sunt distruşi în condiţiile inundării, ca urmare a fermentaţiei butirice, în timp ce, în
condiţii de desecare, formează lăstari noi. Menţinerea neinundată a terenurilor stuficole în
perioada de primăvară are drept efect dispariţia papurei şi rogozului din amestec. În teren
desecat, papura este dominată de stuf, creşterea rizomilor de stuf depăşind de 1,3 ori pe a celor de
papură. În condiţii de desecare, are loc o inhibare a dezvoltării şi extinderii papurei; astfel, în
terenurile acoperite cu apă (50‐70 cm), creşterea şi acumularea în rizomii papurei este de 4 ori mai
mare decât în cazul papurei menţinută pe un teren neinundat (Ciocan, 1976). Prelungirea stării
neinundate a terenurilor conduce, în zonele cu vegetaţie stuficolă rară, la apariţia unei vegetaţii
de înlocuire de tip Symphytum‐Calamagrostis (*** 1971a). În cazul inundaţiilor cu un strat mic de
apă (10‐50 cm), se obţin sporuri de productivitate stuficolă. Papura este eliminată din amestec, pe
când rogozurile au o dezvoltare normală. În cazul inundaţiei cu un strat mai mare de 50 cm de apă,
se înregistrează fenomene negative în productivitatea stuficolă, iar papura se dezvoltă foarte
bine. Curentul apei cu viteza mai mare de 0,2 m/s produce modificări importante în asociaţie
(Ciocan, 1976). Desecările determină degradarea rapidă a asociaţiei, îndeosebi când sunt
executate şi lucrări de desecare‐drenaj care schimbă astfel complet regimul hidrologic al zonei şi
declanşează transformări rapide în sol prin accelerarea proceselor de oxidare ce induc
transformarea piritelor din turbă cu producere de H2S şi care măresc foarte mult aciditatea solului
(pH cca. 3,5), dacă orizontul organic este mai gros de 50‐100 cm (Munteanu et Curelariu, 1996).
Prin desecare, o parte din sărurile din apă cuprinsă în turbă se concentrează prin evaporare în
orizontul superior, producând o salinizare a acestor soluri, acest factor de stres stimulând pornirea
în vegetaţie a numeroşi muguri secundari din rizomi, ceea ce determină o creştere a densităţii
corelată cu reducerea în înălţime a tulpinilor de stuf (Hanganu et al., 1992).
Colmatarea cu aluviuni minerale poate produce înlocuirea asociaţiei, fenomen foarte activ în
zona culoarului hidraulic din Delta Dunării, zona Lacului Uzlina şi zona sud‐Sireasa. Colmatarea
lacurilor poate conduce la instalarea de noi asociaţii stuficole.
Arderile stufărişurilor practicate ca acţiune de defrişare a terenurilor acoperite cu stuf de mai
multe generaţii au un efect pozitiv asupra productivităţii terenurilor şi asupra condiţiilor de
recoltare mecanizată. Prin arderea stufului, seminţele plantelor însoţitoare, precum şi formele de
rezistenţă ale bolilor criptogamice şi parazitare ale stufului se distrug în mare măsură. Arderile pot
produce distrugerea sălciilor (Salix alba/fragilis), în special a celor tinere şi a zălogilor (Salix
cinerea) (*** 1994c). Terenurile care nu au fost recoltate sau incendiate de mult timp au favorizat
extinderea salciei de turbă (Salix cinerea), ceea ce face ca aceste suprafeţe să nu mai poată fi
recoltate. Arderea este mai violentă şi totală în zonele cu mai multe generaţii de stuf, fiind
favorizată de prezenţa firelor vechi rupte, căzute şi întreţesute cu plante agăţătoare (Calystegia
sepium, Lythrum salicaria ş.a.). În zonele incendiate, apele piscicole au o producţie constantă sau
chiar mărită. În urma arderii, pe teren rămâne un important depozit de resturi şi cenuşă bogată în
substanţe minerale, solubile în apă şi deci, asimilabile de către plante. Arderea succesivă a
stufărişurilor duce la restrângerea zonelor de papură din acestea. Se recomandă ca arderea să se
efectueze cu o periodicitate de 3 ‐ 4 ani deoarece s‐a constatat că, pe terenurile recoltate din
incintele amenajate, arderea afectează suligile prin distrugerea meristemelor de creştere apărute
deasupra terenului, pierderile de suligi în această fază fiind de 20 ‐ 25%, care se micșorează
ulterior, în faza de vegetaţie, la 15 ‐ 16% (*** 1971a).
Recoltarea mecanică a stufărişurilor în perioade optime (sol înghețat sau cu portanță bună) şi
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incendierea produc un fenomen de revigorare a stufărişurilor, fără a afecta esenţial compoziția
speciilor însoţitoare.
Efectul recoltării mecanizate asupra rizomilor de stuf este dependent de portanţa solului.
Recoltarea stufului în condiţii de portanţă redusă a terenului duce la distrugerea parţială sau totală
a asociaţiei. Deformarea solului şi lezarea părţilor terminale ale rizomilor sunt factori favorizanţi ai
descompunerii profunde în masa rizomilor. Factorul determinant îl constituie procesele
bacteriene de anaerobioză care se declanşează intens atunci când părţile cu leziuni sunt acoperite
cu apă. Refacerea asociaţiei este de lungă durată (3‐4 ani). Recoltatul manual sau cu utilaje cu
greutate specifică redusă (sub 100 g/cm2) pe pneuri, când terenul are portanţa bună, produce
revigorarea asociaţiei (*** 1994c). Se recomandă a se evita crearea de "drumuri consacrate",
acestea reprezintă zone potenţiale de fragmentare a plaurului. Este necesar să se evite deplasarea
vehiculelor după înmuierea superficială a terenurilor ca urmare a precipitaţiilor. Porozitatea mare
a solului asigurând drenarea rapidă, interdicţia nu presupune o amânare de mai mult de o zi, în
general aceasta fiind de ordinul a 4‐6 ore. Pe terenurile nerecoltate timp îndelungat, stufăriile au
aspect degradat, datorat acumulării litierei în diferite stadii de descompunere din anii precedenţi,
ce provoacă înăbușirea noilor generaţii de tulpini de stuf. Productivitatea stuficolă este puternic
diminuată în urma suprimării primelor două serii de suligi ce apar la începutul perioadei de
vegetaţie. Recoltarea timpurie a stufului are influenţă negativă asupra dinamicii de acumulare a
glucidelor din rizomi. Deoarece perioada de acumulare a glucidelor de rezervă din rizomii de stuf
se desfăşoară până în cursul lunii noiembrie, se recomandă a nu se recolta înainte de luna
noiembrie. Rizomii participă diferenţiat la constituirea productivităţii stuficole, în sensul că stratul
superficial (0‐25 cm) şi cel mijlociu (25‐50 cm) asigură direct producţia stuficolă a anului respectiv
(*** 1971a). Potenţialul generator al rizomilor prezintă o valoare ridicată, aceştia având
capacitatea de a genera continuu suligi până în luna octombrie (în cazul unui experiment, numărul
total de suligi a atins cifra de 440/m2). Concomitent cu scăderea potenţialului generator al
rizomilor prin recoltare periodică a suligilor noi apărute, se înregistrează o scădere a glucidelor de
rezervă din rizomi, mergând până la o epuizare accentuată (8 g amidon/m2 faţă de 480 g/m2 în
rizomul stufului martor) (*** 1970b). Ca rezultat al epuizării progresive a rizomului, suligile noi
apărute prezintă fenomenul de înfrățire, având valori biometrice foarte reduse şi aparat foliar
chiar din momentul apariţiei lor, aceasta ca un răspuns al plantei pentru compensarea consumului
intens de substanţe plastice din rizom. Rizomii de stuf de pe teren de grind prezintă un potenţial
generator ridicat.
Întrucât distrugerea repetată a suligilor duce la scăderea potenţialului generator al rizomilor şi
epuizarea lor progresivă, este necesar ca terenurile stuficole să fie protejate faţă de acţiunea
negativă a păşunatului. Stufăriile păscute regulat au un stuf rar, mic, bi‐ şi trifurcat, iar zona
stuficolă se restrânge mereu. Dăunătorii vegetali ai stufului din grupa ciupercilor şi cei animali din
grupa insectelor produc pagube însemnate, numai pe arii restrânse arderea stufărişurilor fiind
mijlocul cel mai eficace de reducere a atacurilor.
MANAGEMENTUL STUFĂRIŞURILOR PENTRU RECOLTARE ÎN SCOPURI COMERCIALE
Recoltarea în scopuri comerciale este un mijloc de conservare a stufărişurilor şi poate fi
dezvoltată prin găsirea de noi pieţe de desfacere. Următoarele recomandări sunt necesare pentru
o valorificare durabilă a acestei resurse (*** 1994c):
 Stuful monodominant poate fi recoltat în scopul producerii de material pentru construcţii cu o
periodicitate de 1‐2 ani. Dacă această perioadă este mai mare de doi ani, atunci stufăriile
trebuie arse pentru a putea fi recoltate în scopuri economice.
 Datorită suprafețelor mari și greu accesibile din R.B.D.D., pentru a putea carta arealele care au
fost recoltate sau arse în anul anterior, este necesar să se utilizeze tehnici de teledetecție.
Pentru o evaluare corectă a zonelor ce pot fi recoltate şi a stării stufărişurilor, în general, sunt
necesare şi verificări anuale în teren.
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 Se recomandă ca stufărişurile pe plaur din zona maritimă, care sunt cele mai mult afectate de
recoltarea mecanică, să fie recoltate cu o periodicitate de 3 ‐ 4 ani pentru a se reface.
 Pentru a preveni distrugerea rizomilor de stuf, se recomandă să se folosească maşini a căror
presiune specifică pe sol nu depăşeşte 100g/cm2.
 Pentru a preveni degradarea stufărişurilor, recoltatul se va efectua numai în perioada 25
octombrie ‐ 15 martie. Pe solurile organice a căror portanţă este redusă, se recomandă ca
recoltarea să se efectueze în aceeaşi perioadă, dar numai când solul este îngheţat.
 Pentru a preveni fragmentarea plaurului, se interzice trecerea repetată pe aceleași drumuri a
utilajelor de transport stuf din teren către platformele de depozitare.
 Amenajarea şi întreţinerea platformelor de depozitare a stufului trebuie să intre în atribuţiile
recoltatorului, iar eliberarea acestor platforme trebuie efectuată astfel încât să nu perturbe
dezvoltarea vegetaţiei.
 Platformele trebuiesc amenajate pe terenurile cu portanţă bună şi înălţate pentru a nu fi
inundate.
 Recoltatorii resursei stuficole trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni poluarea
solurilor sau apelor cu reziduurile ce rezultă în urma activităţii de recoltare. De asemenea,
recoltatorii trebuie să ia măsurile necesare de prevenire a incendiilor.
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RESURSE NATURALE VEGETALE DIN
REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Silviu COVALIOV

ESTIMAREA RESURSELOR DE PLANTE MEDICINALE DIN R.B.D.D.
Pentru estimarea potenţialului resursei de plante medicinale, s‐au efectuat cercetări pe
întregul teritoriu al R.B.D.D. în perioada optimă de vegetaţie. S‐au avut în vedere 97 specii de
plante (tab. 2) din flora spontană a deltei ce sunt utilizate în scop medicinal atât în stare naturală,
cât şi prelucrate farmaceutic. Din punct de vedere al răspândirii, speciile de interes medicinal
ocupă suprafeţe importante în teritoriul R.B.D.D., 97% din totalul de 98 specii de plante
medicinale fiind foarte frecvente, frecvente sau sporadice şi doar un procent de 3% rare (fig. 1).
foarte frecvente

6%
sporadice

52 %

frecvente

39 %
3%
rare

Fig. 1 Proporţia de specii de plante medicinale, funcţie de gradul de răspîndire pe teritoriul R.B.D.D.

Toate informaţiile au fost sintetizate într‐o bază de date centralizată prezentată în acest studiu
prin tabelele sintetice care conţin informaţiile privitoare la speciile de plante medicinale şi
cantităţile lor recoltabile din fiecare district al R.B.D.D.. Pentru fiecare specie în parte, au fost
menţionate denumirea populară sau locală (pentru a putea fi identificate de către cei ce culeg şi
utilizează plantele medicinale), perioada de înflorire (în scopul recoltării la momentul optim –
pentru speciile la care se utilizează florile şi partea aeriană) (Popescu, 1984; Mohan, 2003) şi
gradul de răspândire (ce atrage atenţia asupra pragului de perpetuare a speciei respective, în
special la cele rare şi sporadice) (Ciocârlan, 2009). Pentru cei ce intenţionează să recolteze şi să
utilizeze plante medicinale, s‐au precizat şi părţile componente ale plantei ce conţin maximum de
substanţe active care, în fitofarmacie, se cunosc sub denumirea de droguri (flori, frunze, rădăcini,
rizomi, seminţe şi fructe, muguri, scoarţă, sau toată planta) şi cantităţile recoltabile în fiecare
district şi respectiv cantoanele sale componente (Crăciun et al., 1976‐1977; Bojor et Alexan, 1982).
Tabelul 1 şi harta din figura 2 ne oferă o imagine de ansamblu a resursei de plante medicinale atât
din punct de vedere al localizării speciilor de interes medicinal, cât şi al potenţialului recoltabil al
fiecărei zone în parte.
Pentru menţinerea echilibrului şi asigurarea regenerării pentru gestionarea durabilă a
plantelor medicinale pe teritoriul R.B.D.D., se impun, totuşi, o serie de măsuri (*** 1978):
 să se respecte perioadele optime de recoltare a plantelor în timpul anului, a perioadelor
din timpul unei zile (maximul de conţinut în principii active) şi în funcţie de condiţiile
meteorologice;
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recoltarea să nu se facă în totalitate, avându‐se în vedere ca 1/3 din plantele componente
să rămână în teritoriu;
culesul să se efectueze selectiv, în special la plantele ce cresc sub formă de tufă
selectându‐se 1/3 din indivizii componenţi ai tufei;
inflorescenţele (în cazul recoltării florilor) a nu se recolta în totalitate în cazul speciilor ce
se înmulţesc prin seminţe;
scoarţa şi mugurii să se recolteze în exploatările silvice de pe arborii de salcie şi plop
doborâţi;
a se recolta doar speciile bine cunoscute, evitându‐se riscul contactului cu plantele toxice
şi cunoaşterea măsurilor de prim ajutor în cazul intoxicării cu acestea.

Districtul
A ‐ TULCEA
B ‐ PARDINA
C ‐ CHILIA VECHE
D ‐ SULINA
E ‐ CRIŞAN
F ‐ CARAORMAN
G ‐ SF. GHEORGHE
H ‐ UZLINA
I ‐ MALIUC
J ‐ SARICHIOI
K ‐ JURILOVCA
L ‐ MIHAI VITEAZU
TOTAL

Cantoanele cu
potenţial recoltabil de
plante medicinale
8, 15, 16
1, 2, 3, 5
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 5, 6, 7, 8
1, 2, 4, 6
1, 2, 3, 4, 7, 8
5, 6
3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Total cantitate
Suprafaţa Număr specii de
recoltabilă estimată
plante medicinale
[ha]
(kg m.v.)
505,07
28
3030
28
2641
2203,01
29
2692
1692,66
23
2855
4720,49
28
3144
1168,91
30
3964
1912,95
29
3933
5364,36
27
3330
1540,94
31
4935
1126,25
27
1580
81,82
70,89
22
1005
4051,00
28
4314
95
37423
24438,35

Tab. 1 Centralizator sintetic al resursei de plante medicinale din R.B.D.D.

Până la ora actuală, această resursă nu se bucură de un interes deosebit din partea localnicilor
care ar trebui să reprezinte principalii valorificatori ai acesteia, profitând de bogăţia şi diversitatea
speciilor de plante medicinale şi cerinţa pe piaţă a acestora. În această direcţie ar fi salutare
iniţializarea unor programe ori proiecte de conştientizare a populaţiei locale privind valorificarea
resursei de plante medicinale, asigurându‐se, în acest mod, bunăstarea pe plan local şi venituri
pentru bugetul de stat.
Tab. 2 Lista de plante studiate în ARBDD

Frunze

Radacini

Seminte

Muguri

Scoarţa

Toata planta

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Achillea millefolium L.

Coada şoricelului

VII ‐ VIII

2 Achillea setacea L.

Coada şoricelului

VI ‐ VIII

*
*

3 Agrimonia eupatoria L.

Turiţa mare

VII ‐ IX

4 Agropyron repens (L.) Beauv.

Pir, chir

VI ‐ VII

5 Alisma plantago‐aquatica L.

Limba broaştei

VII ‐ VIII

6 Althaea officinalis L.

Nalbă mare

VII ‐ IX

7 Anthemis ruthenica Bieb.

Romaniţă

VI ‐ VII

8 Apium graveolens L.

Ţelină sălbatică

VII ‐ VIII

9 Arctium lappa L.

Brusture

VII ‐ VIII

Nr.crt

Flori

Partea utilizată a plantei
Denumirea
speciei

1

2

Denumirea
populara
3

Perioada
de înflorire
(luna)

*
*

*
*
*

*

*
*
*

*

12
sporadică
sporadică
sporadică
frecventă
frecventă
sporadică

*
*

*

Grad de
răspândire

sporadică
frecventă
sporadică
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1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

3

2

4

Artemisia absinthum L.
Artemisia annua L.

Pelin alb

VII ‐ IX

Năfurică

VII ‐ IX

Artemisia austriaca Jacq.

Pelin

VII ‐ IX

Artemisia campestris L.

Peliniţă

VII ‐ X

Artemisia pontica L.

Pelin de mare

VII ‐ IX

Artemisia vulgaris L.

Pelin negru

VII ‐ IX

Atriplex tatarica L.

Loboda sălbatică

VII ‐ X

Capsella bursa-pastoris (L) Medic.

Traista ciobanului

IV ‐ XI

Cardaria draba L.

Urda vacii

V ‐ VI

Carduus nutans L.

Ciulin, scai

VI ‐ VIII

Centaurium erythraea L.

Fierea pământului

VII ‐ IX

Centaurium pulchellum (Sw.)

Ţintaură de sărătură

VII ‐ IX

Cichorium intybus L.

Cicoare

VII ‐ IX

Convolvulus arvensis L.
Coronilla varia L.

Volbură
Coronişte

V ‐ IX
VI ‐VIII

Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.

Iarba fiarelor

V ‐ VIII

Cynoglossum officinale L.

Limba mielului

V ‐ VII

Daucus carota L.

Morcov sălbatic

VII ‐ IX

Echium vulgare L.

Iarba şarpelui

VI ‐VIII

Epilobium palustre L.

Pufuliţa de apa

VI ‐ VIII

Epilobium parviflorum Schreb.

Pufuliţa cu flori mici

VI ‐ VIII

Equisetum arvense L.

Coada calului

III ‐ V

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

Pliscul cocorului

IV ‐ X

Eryngium campestre L.

Scai

VII ‐ VIII

Eryngium maritimum L.

Ciulin de mare

VI ‐ VIII

Eupatorium cannabinum L.

Cânepa codrului

VII ‐ IX

Euphorbia lucida Wet. K.

Laptele cucului

V ‐ VIII

Galega officinalis L.

Ciumărea

VII ‐ VIII

Galium aparine L.
Galium mollugo L.

Lipicioasă
Sânziene albe

Glechoma hederacea L.

Sâlnicul

IV ‐ V

Glycyrrhiza echinata L.

Ciorânglav

VI ‐ VII

Hippophae rhamnoides L.

Cătină albă

IV ‐ V

Inula britanica L.

Şovârvariţă

VII ‐ IX

Inula salicina L.
Iris pseudacorus L.

Cioroi
Stânjenelul de baltă

VI ‐ IX
V ‐ VIII

Linaria vulgaris Mill.

Linariţă

VI ‐ IX

Lotus tenuis Wet. K.

Ghizdei

V ‐ VIII

Lysimachia nummularia L.

Gălbăjoară

V ‐ VII

Lysimachia vulgaris L.

Gălbenele

VI ‐ VII

Lythrum salicaria L.

Răchitan

VI ‐ IX

Lythrum virgatum L.

Răchitan

VI ‐ IX

Malva neglecta Wallr.

Colacii babei

VI ‐ IX

Marrubium vulgare L.

Unguraş

VI ‐ IX

Matricaria chamomilla L.

Muşeţel

V ‐ VI

Melilotus alba L.
Melilotus officinalis Lam.

Sulfină albă
Sulfina galbenă

VI ‐ IX
VI ‐ IX

5

6

*

7

8

9

10

11

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

frecventă
sporadică
sporadică
rară
frecventă
frecventă
sporadică
sporadică
sporadică
sporadică
sporadică
sporadică
frecventă
sporadică

sporadică

frecventă
sporadică
frecventă
sporadică
sporadică
frecventă

*
*

sporadică

*
*
*
*
*
*

sporadică

frecventă
frecventă
sporadică
frecventă
frecventă
frecventă
sporadică
sporadică

*
*
*
*

f. frecventă

*

*

*
*

frecventă

frecventă

*

*
*

frecventă

*
*
*
*
*

*
*
*

sporadică

sporadică

V ‐ IX
VI ‐ IX

*
*

sporadică

f. frecventă

*
*
*

*
*
*
*

frecventă

frecventă

*

*

12
sporadică

sporadică

*

*
*
*
*
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*
*
*
*

frecventă
sporadică
frecventă
sporadică
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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3

4

2
Mentha aquatica L.

Izma broaştei

VI ‐ VIII

Mentha arvensis L.

Izma de baltă

VI ‐X

Mentha pulegium L.

Busuiocul cerbilor

VII ‐ IX

Oenanthe aquatica (L.) Poir.

Mărăraş

VI ‐ VIII

Ononis arvensis L.

Osul iepurelui

VI ‐ VIII

Ononis spinosa L.

Osul iepurelui

VI ‐ VIII

Plantago lanceolata L.

Pătlagină îngustă

V ‐ VIII

Plantago major L.

Pătlagină mare

VI ‐ VIII

Plantago media L.

Pătlagină

VI ‐ VIII

Polygonum aviculare L.

Troscot

VI ‐ X

Polygonum hydropiper L.

Piperul bălţii

VII ‐ IX

Populus nigra L.

Plop negru

III ‐ V

Potentilla erecta (L.)

Cinci degete

V ‐ VIII

Potentilla reptans (L.)

Cinci degete

VI ‐ VIII

Prunus spinosa L.

Porumbar

IV ‐ V

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Punga babei

VII ‐ IX

Rubus caesius L.
Rumex crispus L.

Murul
Dragavei

V ‐ VI
VII ‐ VIII

Salix alba L.
Saponaria officinalis L.

Salcie
Săpunariţă

IV ‐ V
VI ‐ IX

Senecio vernalis (Wet. K.)

Cruciuliţă

V ‐ VIII

Simphytum officinale L.

Tătăneasă

V ‐ VIII

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

Brâncuţă

V ‐ IX

Solanum dulcamara L.
Tamarix ramosissima L.

Lăsnicior
Cătină roşie

VI ‐ VIII
VI ‐ VIII

Tanacetum vulgare L.

Vetrice

VII - X

Taraxacum officinale L.
Teucrium chamaedrys L.

Păpădie

IV - VI

Dumbeţ

VI - VIII

Trifolium campestre Schreb.

Trifoi

V - IX

Trigonella procumbens L.

Molotru

VI - VII

Tussilago farfara L.

Podbal

III - V

Typha latifolia L.

Papură

VII - VIII

Urtica dioica L.

Urzică vie

VI - IX

Verbascum banaticum L.

Lumânărică

VI - VIII

Verbascum blataria L.
Verbascum phlomoides L.

Lumânărică

VI - VII

Coada vacii

VI - VII

Verbena officinalis L.

Verbină

VI - VIII

Viscum album L.
Xanthium spinosum L.

Vâsc

III - V

Ghimpe

VII - X

5

*
*

6

7

8

9

10

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

11

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

sporadică
f. frecventă
rară
f. frecventă
frecventă

*
*
*
*

frecventă

frecventă
sporadică
frecventă
f. frecventă
frecventă
frecventă
sporadică
sporadică
sporadică

*
*
*

sporadică

frecventă

*
*

frecventă

*
*
*
*
*

*

sporadică

frecventă
rară

*

*

*

sporadică

frecventă
sporadică

*

*
*

frecventă

sporadică

*

*

frecventă

frecventă

*

*
*
*

sporadică

frecventă

*
*
*

*
*

12
frecventă

frecventă

*
*

frecventă
sporadică
sporadică
sporadică

*

sporadică
sporadică

*
*

sporadică

ESTIMAREA PRODUCTIVITĂŢII PAJIŞTILOR NATURALE DIN R.B.D.D.
În teren, s‐a aplicat metoda releveelor (după acoperire – metoda procentuală), notându‐se
speciile de graminee, leguminoase, cyperacee şi diversele de pe o suprafaţă de probă aleasă (100
mp). De asemeni, a fost recoltată cantitatea de masă verde din mai multe puncte de probă cât mai
omogene din punct de vedere floristic, cu suprafaţa de 1 mp, în vederea obţinerii unei medii cât
mai semnificative din punct de vedere statistic spre a fi raportată la suprafaţa de 1 hectar
(Bărbulescu et al. 1980; Hanganu et al. 2002). Ulterior, rezultatele au fost sintetizate în tabele
sintetice de bonitare a pajiştilor la nivel de district pentru a avea o privire de ansamblu asupra
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Fig. 2 Harta zonelor cu potențial recoltabil de plante medicinale din R.B.D.D.
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Fig. 3 Harta a distribuţiei suprafeţelor de pajişti din R.B.D.D.
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întregului teritoriul al R.B.D.D. şi a uşura, astfel, luarea deciziilor privind măsurile de management
şi gestionare durabilă a pajiştilor.
Datele culese din teren se prelucrează folosind metologia de specialitate privind exploatarea
pajiştilor, determinându‐se următorii indicatori sintetici:
 valoarea pastorală (V.p.);
 indicele de umiditate (U);
 producţia actuală (P.a).
Valoarea Pastorală (V.p) reprezintă indicatorul sintetic de bază pentru aprecierea agronomică
a vegetaţiei pajiştilor, cuprizând elementele principale referitoare la compoziţia floristică
(graminee, leguminoase, Juncaceae‐Cyperaceae şi alte specii de plante) şi la valoarea furajeră
(indicele specific de calitate) a speciilor componente (Bărbulescu et al. 1980; Solomakha et
Shelyag‐Sosonko, 1985).
Indicele de Umiditate (U) reprezintă atât exigenţa speciilor faţă de umiditatea din sol cât şi
gradul de asigurare cu apă a staţiunii respective. Intervalul său de variaţie se situază înte valorile
min.= U1 – xerofite şi max.= U5 – hidrofite.
Producţia Actuală (P.a) este indicatorul determinat prin probe cosite şi cântărite de pe
suprafeţe între 1 – 10 mp. şi se exprimă în „tone masă verde la hectar” – (t.m.v./ha).
Rezultatele celor trei indicatori sintetici sunt exprimate prin puncte acordate pentru fiecare
indicator separat, după care, prin însumare, se obţine nota de bonitare pentru vegetaţie pe baza
căreia pajiştile se încadrează într‐una din clasele şi categorille stabilite pentru fiecare district în
parte (Schwaar, 1980).
Scopul final este determinarea încărcăturii – unitate vită mare la hectar (U.V.M. / ha) pentru a
se cunoaşte practic câte animale pot păşuna până la capacitatea de suprafaţă.
Caracterizarea floristică şi bonitarea pajiştilor din R.B.D.D.
În cele ce urmează, vor fi caracterizate toate zonele de pajişti din cele 12 districte (înclusiv
cantoanele ce deţin suprafeţe de pajişti) componente ale R.B.D.D. aşa cum se poate vedea în hartă
(fig. 3). Analizând toate cele 12 fişe de bonitare ale pajiştilor din toate cele 12 districte a fost întocmit
tabelul sintetic (tab. 3), identificându‐se astfel 5 categorii (clase) de bonitate a pajiştilor pajiştilor de
pe teritoriul R.B.D.D. după următorul gradient (după Solomakha et Shelyag‐Sosonko, 1985):
Cantoanele cu pajiști

Suprafaţa
[ha]

A ‐ TULCEA
B ‐ PARDINA
C ‐ CHILIA VECHE
D ‐ SULINA

8, 15, 16
1, 2, 3, 5
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

505,07
836,35
1692,66
4312,78

E ‐ CRIŞAN

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1168,91 VI‐VII

Districtul

F ‐ CARAORMAN
2, 3, 4, 5, 6, 7
G ‐ SF. GHEORGHE 1, 2, 5, 6, 7, 8
H ‐ UZLINA

1, 2, 4, 6

I ‐ MALIUC

1, 2, 3, 4, 7, 8

J ‐ SARICHIOI

5, 6

K ‐ JURILOVCA

3

L ‐ MIHAI VITEAZU 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
TOTAL

Clasa
VI
VII
VII
VIII

Producția
Categoria
de pajiște medie estimată
(to/ha)
20
medie
14
mediocră
15
mediocră
12
slabă
mediocră
18
spre medie

1912,95 VIII
5364,36 VIII

slabă
slabă
mediocră
1540,94 VI‐VII spre medie
1126,25 VI
medie
mediocră
81,82 VI‐VII spre medie
70,89 VII
mediocră
4051 VII‐VIII slabă spre
mediocră
22663,98
mediocră

Tab. 3 Caracterizrea pajiştilor din R.B.D.D.

U.M.V./ ha
0,81 ‐ 1,00
0,61 ‐ 0,80
0,61 ‐ 0,80
0,41 ‐ 0,60
0,61 ‐ 1,00

11
12

0,41 ‐ 0,60
0,41 ‐ 0,60

20

0,61 ‐ 1,00

23

0,81 ‐ 1,00

15,5

0,61 ‐ 1,00

17

0,61 ‐ 0,80

19

0,41 ‐ 0,80

15,1

0,7
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pajişti medii,
pajişti mediocre spre medii,
 pajişti mediocre,
 pajişti slabe spre mediocre,
 pajişti slabe.
În ansamblu, pajiştile de pe teritoriul R.B.D.D. sunt caracterizate drept mediocre, având o
productivitate medie de 15,1 to/ha m.v. şi o capacitate de suport de în medie 0,7 U.V.M./ha. Din
punct de vedere al extinderii pajiştilor aparţinând categoriilor mai sus amintite, predomină
pajiştile mediocre spre medii 27 %, categoriile medii si mediocre situându‐se la valori aproximativ
egale 22%, respectiv 23%, pajiştilor slabe si slabe spre mediocre revenindu‐le preocentaje mai
mici 18% ‐ cele slabe, 10% ‐cele slabe spre mediocre, aşa cum este ilustrat într‐o formă cât mai
sugestivă în figura 4.




slabă spre mediocră
mediocră

10 %

23 %
slabă

18 %
mediocră spre medie

27 %

medie

22 %

Fig. 4 Repartiţia procentuală a suprafeţelor claselor (categoriilor) de pajişti identificate în R.B.D.D.

Pentru identificarea acestor tipuri de pajişti în teren în scopul implementării măsurilor de
management de rigoare, am considerat oportună introducerea unei hărţi cu distribuţia spaţială a
claselor de pajişti (fig. 3).
Perioadele cu cantități mari ale precipitaţiilor sunt favorabile dezvoltării speciilor ce constituie
baza furajeră. Din acest punct de vedere al bonitării, se constată că multe suprafeţe pot evolua din
clase inferioare, precum cele degradate, în pajişti cu productivităţi mai ridicate şi calitativ
îmbunătăţite. Totuşi recomandăm celor ce administrează suprafeţele de pajişti că această situaţie
se poate menţine numai în condiţiile respectării încărcăturii cu animale a acestora, orice depăşire
a numărului de animale ce păşunează repercutându‐se negativ prin fenomenul de suprapăşunare.
Estimarea resurselor de ciuperci comestibile din R.B.D.D. pentru valorificare durabilă
Din punct de vedere taxonomic, ciupercile recoltate se încadrează în familia Agaricaceae,
genul Agaricus. Sunt ciuperci superioare saprofite tericole (cresc pe sol) ce preferă staţiuni cu
material organic(celulozic) în descompunere.
În scopul recunoaşterii exacte şi evitării confuziilor frecvente cu alte specii (în special evitării
culegerii celor otrăvitoare), redăm mai jos descrierea cât mai amănunţită a speciilor de ciuperci
comestibile din familia Agaricaceae ce se întâlnesc în Delta Dunării.
Ciuperca de câmp (ciuperca oilor) Agaricus arvensis Schaeff. ex Fr. (syn. Psalliota arvensis
(Schaeff) Fr.) are pălăria ovoidă în faza de creştere, apoi ia formă globuloasă, emisferică şi, în final,
devine convex‐plană, boltită în vîrf, cu diametrul de 5,0–15,0 cm, marginile puţin franjurate
purtînd resturile cortinei. Cuticula este albă, alburie‐galbenă spre cenuşie brună deschis, piciorul
înalt de 8,0–13,0 cm şi gros de 1,5–3,0 cm, cilindric, puţin îngroşat spre bază, alb sau alburiu şi gol
in interior; poartă un inel alb sau alb‐gălbui, dublu şi răsfrînt in jos. Carnea tare şi albă are gust
plăcut şi miros de migdale. Creşte prin păşuni, păduri rare luminate cu poieni, livezi şi grădini
(Sălăgeanu et Sălăgeanu, 1985; Mohan, 2003).
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Ciuperca de bălegar (ciuperca albă, ciuperca de gunoi sau şampinion) ‐ Agaricus campestris L.
ex Fr.; această ciupercă comestibilă cu valoare nutritivă ridicată este cultivată şi în ciupercării.
Valoarea deosebită o are carpoforul alcătuit din pălărie(pilens) şi piciorul ciupercii(stipes). Pălăria
este globuloasă, emisferică cu marginile îndoite spre interior în faza de creştere, iar apoi, convex‐
plană cu diametrul de 3,0–13,0 cm, purtînd pe margini resturile cortinei. Cuticula este alburie,
galben‐rumenie, uneori acoperită cu solzi fini, bruni şi uşor detaşabili de carnea pălăriei. Lamelele
sunt libere şi dese, albe şi apoi rozii, devenind, în cele din urmă, brun‐negricioase. Piciorul înalt de
4,0–9,0 cm şi gros de 1,5–3,5 cm este alb, cu nuanţe cenuşii, plin, tare şi acoperit cu squame sub
inelul alb, căzător. Carnea albă, prin rupere, devine rozie sau brună, având miros şi gust plăcut de
ciupercă. Creşte în grupuri pe pajişti, păşuni, grădini, locuri gunoite şi face obiectul culturilor. În
tinereţe, se confundă cu buretele viperei (Amanita phalloides Vaill. ex Fr. Secr., familia
Amanitaceae), specie toxică în perioada de fructificare. Se întîlneşte în Delta Dunării în zonele
unde este materie organică în descompunere pe terenurile desecate. An de an, se constată o
reducere a arealului acestei specii, dat fiind faptul că terenurile cu materie organică în
descompunere se mineralizează continuu, ceea ce duce la scăderea producţiei. O altă cauză
majoră a fost erbicidarea terenurilor cu diferite ierbicide cu efect distructiv total, precum buctrilul
(Sălăgeanu et Sălăgeanu, 1985).
Ciuperca de pădure ‐ Agaricus silvaticus Schaeff. ex Secr. (syn. Psalliota silvatica (Schaeff.)
Quél) este globuloasă în faza de creştere, devenind apoi convex‐campanulată, puţin boltită spre
centru, cu diametrul de 4,0–9,0 cm şi marginile deseori fin crăpate. Cuticula albă‐rumenie, brună‐
deschis până la roşcat este presărată cu solzi brun negricioşi. Lamelele libere sunt albicioase, rozii
şi apoi, brune purpurii. Piciorul înalt pînă la 10,0–11,0 cm şi gros de 1,0–2,5 cm, cilindric, gol in
interior, este alb‐cenuşiu cu nuanţe cafenii, fiind prevăzut cu un inel simplu şi căzător. Carnea tare
este albă, iar prin rupere, devine galben – roşiatică şi are miros de anason şi gust de migdale.
Această specie se întâlneşte sub litiera din pădurile zonei Pătlăgeanca – Ceatalchioi – Partizani –
Maliuc – Nufăru – Bălteni – Mahmudia. Este specia care se recoltează cel mai frecvent datorită
condiţiilor favorabile în care creşte. O reducere a arealului se constată şi la această specie, una din
cauzele demne de remarcat fiind recoltarea abuzivă în faza de formare a carpoforului cu obiecte
metalice (cuţite, deplantatoare şi chiar cazmale) (Sălăgeanu et Sălăgeanu, 1985; Mohan, 2003).
O altă specie de ciuperci comestibile întâlnită în Delta Dunării este Pleurotus ostreatus var.
salignus Pers. ex. Fr. Konr.et Maubl. care creşte pe salcie, plop şi anin. Popular, este numită
„păstrăv”. Are pălărie brun‐cenuşiu deschis, cu reflexe liliachii. Creşte pe trunchiuri în putrefacţie
în zonele unde au fost defrişate pădurile de plop. Are pălărie lateral‐excentrică, lamele decurente
ramificate dichotomic de culoare albă, rezistentă la rupere, culoare cenuşie cu praf roz sau
liliachiu pe pălărie. Este pretabilă pentru murături (Sălăgeanu et Sălăgeanu, 1985; Mohan, 2003).
Zonele cu potenţial recoltabil al acestei specii sunt pădurile din perimetrul localităţilor: Tudor
Vladimirescu, Pătlăgeanca, Sălceni, Nufăru, Mahmudia, Uzlina.
Tabelul 4 sintetizează informaţiile privind localizarea suprafeţelor cu potenţial recoltabil al
fiecărei specii de ciupeci comestibile descrise mai sus în cadrul districtelor şi cantoanelor de pe
teritoriul R.B.D.D., precum şi cantităţile recoltabile atât al speciilor în cadrul suprafeţelor, cât şi a
potenţialului total recoltabil al fiecărei suprafeţe. O atenţie deosebită trebuie acordată de către
culegătorii ciupercilor comestibile în teren pentru a nu recolta ciuperci comestibile ce ocupă
aceleaşi areale cu ale ciupercilor otrăvitoare, date fiind semnalările frecvente de otrăvire cu
ciuperci. Deseori, sporii ciupercilor otrăvitoare pot fi luaţi de vânt, contaminând ciupercile
comestibile graţie unor mutaţii genetice. Cel mai adesea, ciupecile otrăvitoare atrag atenţia prin
culori vii (de avertizare), miros neplăcut, pătrunzător la rupere, în contact cu aerul colorându‐se
imediat în galben‐verde până la înnegrire. Producţia recoltată a fost cea stabilită în evidenţa
suprafeţelor recoltate ca suprafeţe de probă şi în evidenţa unor culegători stabili din zonă.
Suprafeţele menţionate sunt orientative deoarece ciupercile cresc pe aşa‐zisele „filoane
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District

Canton

Suprafaţa
(ha)

15

130

16

Zona

Tipul de habitat

Pătlăgeanca

pădure

1890

Sălceni, Sireasa

pădure

1

1730

Sireasa

teren agricol

2

630

Sireasa

teren agricol

4

1130

Pardina

teren agricol

5

1180

Tatanir

teren agricol

6,7

680

Plopu

teren agricol

3

345

Ostrovul Cernovca

2

420

Popina

1

840

Nufăru

pădure +
teren agricol

2

180

Băltenii de Jos,
Carasuhat

pădure +
teren agricol

A. Tulcea

B. Pardina

C. Chilia

D. Sulina

renaturare
(dig + taluz)
renaturare
(dig + taluz)

H. Uzlina

TOTAL

9155

Specia
1. A. arvensis
2. A. silvaticus
3. Pleurotus ostreatus
1. A. arvensis
2. A. silvaticus
3. A. campestris
4. Pleurotus ostreatus
1. A. arvensis
2. A. campestris
4. Pleurotus ostreatus
1. A. arvensis
3. A. campestris
1. A. arvensis
3. A. campestris
1. A. arvensis
3. A. campestris
1. A. arvensis
3. A. campestris
1. A. arvensis
3. A. campestris
1. A. arvensis
3. A. campestris
1. A. arvensis
2. A. silvaticus
3. A. campestris
4. Pleurotus ostreatus
2. A. silvaticus
3. A. campestris
4. Pleurotus ostreatus
1. A. arvensis
2. A. silvaticus
3. A. campestris
4. Pleurotus ostreatus

Producţia
Producţia
medie estimată totală estimată
to/specie
to/zona
18
36
13
5
8
10
29
8
3
9
19
7
3
8
14
6
16
30
14
19
37
18
20
38
18
5,5
8,5
3
10,5
17,5
7
4,5
19,5
41
14
3
10
20
6
4
118,5
52,5
290
101
18

Tab. 4 Zonele cu ciuperci comestibile şi producţia recoltabilă din R.B.D.D.

diagonale” şi nu uniform pe întreaga suprafaţă de teren ce este trecută în evidență atât la agricol,
cât şi la pădure. Se recoltează atât exemplare tinere, cât și mature, dar numai întregi, proaspete și
sănătoase. Ciupercile îmbibate cu apă sau cele care încep să putrezească nu vor fi recoltate.
Pentru fiecare specie, se notează, pe o fișă, locul și data recoltării, substratul, precum și unele
caractere (forma pălăriei, a piciorului, culoarea cărnii).
Producţia de ciuperci comestibile este influenţată de o serie de factori (Mohan, 2003):
 efectuarea tratamentelor cu erbicide pentru combaterea buruienilor reduce în totalitate
dezvoltarea miceliului, având ca efect distrugerea acestuia şi, implicit, restrângerea
arealelor;
 mineralizarea rapidă a materiei organice ca efect al scăderii regimului hidric stopează
formarea miceliului;
 seceta prelungită şi temperaturile ridicate reduc procesul de germinare a sporilor şi
formare a reţelei miceliului;
 deplantarea cu ustensile metalice (cuţite, deplantatoare, cazmale, etc.) are ca efect
scoaterea miceliului la suprafaţă, ceea ce duce la uscarea acestuia şi stoparea înmuguririi
şi formării carpoforilor.
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Agaricus silvaticus L.

234

Pleurotus ostreatus var. salignus L.

Agaricus arvensis L.

235

Achillea millefolium L.

236

Achillea millefolium L. ‐ detaliu

Althaea officinalis L. ‐ detaliu

237

Althaea officinalis L.

238

Artemisia absinthium L.

239

Artemisia absinthium L ‐ detaliu

Centaurium erythraea L.

240

Cichorium intybus L.

241

Coronilla varia L. ‐ detaliu

Coronilla varia L.

242

Cynoglossum officinale L.

243

Cynoglossum officinale L. ‐ detaliu

Daucus carota L. ‐ detaliu

244

Echium vulgare L.

245

Echium vulgare L.‐ detaliu

Erodium cicutarium (L.) L'Her. ‐ detaliu

246

Erodium cicutarium (L.) L'Her. ‐ detaliu

247

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

Glechoma hederacea L. ‐ detaliu

248

Glechoma hederacea L.

249

Hippophae rhamnoides L. ‐ detaliu

Hippophae rhamnoides L.

250

Inula britanica L.

Lotus tenuis Wet. K.

251

Linaria vulgaris Mill.

252

Linaria vulgaris Mill.

253

Lysimachia nummularia L. ‐ detaliu

Lysimachia nummularia L.

254

Malva neglecta Wallr. ‐ detaliu

Malva neglecta Wallr.

254

Melilotus alba L.

256

Melilotus alba L. ‐ detaliu

Melilotus officinalis Lam. ‐ detaliu

256

Melilotus officinalis Lam.

258

Mentha aquatica L.

259

Ononis spinosa L.

260

Plantago lanceolata L. ‐ detaliu

Plantago lanceolata L.

261

Plantago major L.

Prunus spinosa L.

262

Polygonum arenarium Waldst. et Kit.

263

Potentilla reptans L.

Potentilla reptans L. ‐ detaliu

264

Rubus caesius L.

Rubus caesius L. ‐ detaliu

265

Saponaria officinalis L.

266

Solanum dulcamara L.

Symphytum officinale L.

267

Symphytum officinale L.

268

Tamarix ramosissima L. ‐ detaliu

Tamarix ramosissima L.

269

Tanacetum vulgare L

270

Tanacetum vulgare L ‐ detaliu

Verbascum blattaria L. ‐ detaliu

271

Verbascum blattaria L.

272

Urtica dioica L.

273

Verbena officinalis L. ‐ detaliu

274

Verbena officinalis L.
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ASPECTE PRIVIND ENTOMOFAUNA
DIN DELTA DUNĂRII
Gabriel N. LUPU

Într‐o lume universal acceptată ca fiind a insectelor, datorită numărului impresionant de specii
(după unii autori aproximativ 1,5 milioane din totalul de 2 milioane de forme biotice încadrate
taxonomic) şi distribuţiei, omul uită sau neglijează de multe ori prezenţa acestora. Aşa se face că,
în acest moment, din punct de vedere ştiinţific, cele mai puţin studiate macroorganisme sunt
tocmai insectele.
Acestea fac parte indisolubilă din toate lanţurile trofice, din traseele de transfer ale energiei,
informaţiei şi materiei în interiorul ecosistemelor şi între acestea, modelează şi determină
prezenţa diferitelor tipuri de ecosisteme, sunt vectori pentru diferite boli, în anumite condiţii,
manifestă, datorită comportamentului gregar, invazii impresionante şi lista poate continua. Şi
totuşi, despre insecte, se ştiu încă foarte puţine.
Văzute în general ca dăunătoare, umanitatea cunoaşte ortopterele (=lăcuste, greieri, cosași)
încă din cele mai vechi timpuri. Acestea sunt forme de viaţă, de asemenea, încă prea puţin studiate
cu toate că, în ciuda aparenţelor, manifestă o diversitate biologică impresionantă – peste 20.000
de specii cunoscute pe întreg globul, distribuite în majoritatea tipurilor de ecosisteme terestre
existente – de la malul mării până în zonele alpine şi de la ecuator până în zonele subpolare,
adaptarea la mediu fiind mecanismul prin care un organism îşi asigură supravieţuirea şi
perpetuarea, dar şi modalitatea de interacţiune a speciei cu mediul său de viaţă, fiecare element
punându‐şi amprenta asupra celuilalt.
Aceasta este una dintre teoriile de foarte multe ori dezbătute, trecându‐se de multe ori de
nivelul unei simple filosofări asupra apariţiei manifestărilor fizice şi comportamentale. Sunt teorii
care pun apariţia organismelor şi a diferitelor morfologii ale acestora pe seama unei creaţii divine.
Sunt alte teorii care pun totul pe seama adaptării formelor vii primordiale la condiţiile de mediu în
continuă schimbare, la nevoile fiecărei specii de a‐şi depăşi limitele, de a cuceri noi teritorii
prielnice pentru hrănire şi înmulţire.
Hrănirea, un tip de comportament care necesită organe speciale şi specializate, diferitele
tipuri de transferuri (materie, energie şi informaţie) între organisme şi între acestea şi mediu de
asemenea, deplasarea, asigurarea perpetuării speciilor etc., sunt tot atâtea nevoi şi tipuri de
adaptare şi interacţiune ale speciei cu mediul din care face parte.
Fără aceste mecanisme fiziologice de adaptare, existenţa şi perpetuarea uneia sau a alteia
dintre specii ar fi practic imposibile. Aceste mecanisme au făcut diferenţa între speciile extincte şi
cele care s‐au dezvoltat populaţional şi taxonomic. Tot aceste mecanisme fac diferenţa între
tipurile de deplasare, odată cu aceasta determinând distribuţia spaţială a speciilor în plan
orizontal dar şi vertical. Această distribuţie a fost cauzată, din câte se pare, de nevoia de extindere
a teritoriilor de hrănire, nevoie cauzată de mărirea populaţiilor de insecte cărora este evident că
nu le mai ajungea acelaşi spaţiu. Ciclurile de viaţă şi fazele fenotipice sunt, la rândul lor, adaptări
dictate de oferta pe care tipul de mediu o pune la dispoziţia speciilor, legată de condiţiile de
dezvoltare apărare, hrănire sau înmulţire.
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Istoricul cercetărilor de entomologie în Delta Dunării

Cu toate că delta constituie un teritoriu atât de diferit de cele din alte regiuni ale ţării, totuşi
fauna ei a fost foarte puţin cercetată. Datele din literatura de specialitate sunt rare şi disparate,
mai ales pentru nevertebrate, nevizând decât câteva ordine de insecte, speciile menţionate
provenind din colectări sporadice, făcute de obicei în timpul excursiilor de agrement. Cele mai
vechi date (Popescu‐Gorj et Scobiola‐Palade 1968) se referă la câteva specii de lepidoptere
capturate de A.L. Montandon la Sf. Gheorghe şi publicate în 1902 de A. Caradja sau capturate de Fr.
Salay la Sulina şi publicate tot de Caradja în 1905 şi republicate de Salay în catalogul său din 1910.
În 1904 şi 1905, Ed. Fleck semnalează câteva Coleoptere provenind de la Sulina, după care A. L.
Montandon publică, în 1905, 6 specii de Myrmeleonidae, iar în 1906 şi 1908, câteva coleoptere
colectate la Sulina sau în pădurea Letea. În 1921, I. Borcea publică, între altele, şi 2 specii de
Himenoptere Tenthredinidae, provenind din deltă. Acestea sunt singurele menţiuni mai vechi
asupra entomofaunei Deltei Dunării, care a rămas astfel nestudiată multă vreme , regiunea fiind,
în general, greu accesibilă şi tratată ca un teritoriu palustru cu frecvente cazuri de malarie.
Abia după mulţi ani, în 1929‐1930, A. Muller din Sibiu semnalează prezenţa, la Sulina, a unui
asilid (Diptera), a două specii de Myrmeleonidae şi 4 specii de himenoptere, după care
entomofauna deltei cade iar în uitare. Noi date încep să apară mult după eradicarea malariei, abia
din 1952 şi se referă mai ales la coleoptere, publicate de S. Panin (1952, 1955, 1957), de M. Al.
Ieniştea în 1957, de S. Panin şi N. Săvulescu (1961) sau de Odonate, publicate de Fr. Por în 1956 şi la
himenoptere, publicate de V. Iuga (1953) şi X. Scobiola‐Palade (1954, 1959, 1960). În 1961,
cercetătoarea poloneză R. Bankowska publică 7 specii de Conopidae (Diptera) din Delta Dunării iar
în 1961 şi 1962, M.A. Ionescu şi M.Weinberg publică 3 specii de Asilidae (Diptera) provenind din
aceeaşi regiune. Tot în 1962 V. Iuga şi X. Scobiola publică 3 specii de Asilidae (Diptera) provenind
din aceeaşi regiune. Tot în 1962, V. Iuga şi X. Scobiola publică o specie de himenoptere dintre
Mutillidae, iar cercetătorul danez O. Iorgensen (1962), o specie de Sphecidae (Hymenoptera).
Colectivul secţiei de entomologie a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa Bucureşti
întreprinde cercetări temeinice asupra entomofaunei de pe diferitele grinduri fluvio‐maritime ale
deltei în perioada 1962‐1966.
Cercetările s‐au axat mai ales pe studiul reprezentanţilor din 13 ordine de insecte, şi anume:
Odonata, Mandodea, Orthoptera, Coleoptera, Raphidioptera, Neuroptera, Plannipennia,
Heteroptera, Homoptera (Auchenorrhyncha), Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera şi Diptera.
Eforturile depuse de acest colectiv au constituit primele cercetări organizate pentru cunoaşterea
entomofaunei acestui important sector al deltei. În cei 5 ani de cercetări pe grindul Letea, s‐au
colectat peste 30.000 exemplare, studierea acestui bogat material permiţând semnalarea a 1720
specii de insecte (414 specii de Coleoptere, 375 specii himenoptere, 552 specii lepidoptere, 187
specii diptere, 46 specii heteroptere, 33 specii ortoptere, etc.). Din totalul speciilor identificate,
131 specii şi o subspecie s‐au dovedit a fi fost noi pentru fauna ţării, iar 13 specii şi o subspecie noi
pentru ştiinţă. Desigur, rezultatele obţinute au constituit un important pas în cunoaşterea
entomofaunei deltei, dar şi aceste cercetări au fost departe de a epuiza tot ceea ce poate exista în
acest excepţional teritoriu.
Datorită condiţiilor bioclimatice şi a diversităţii microbiotopilor, complet diferite de cele din
alte regiuni, grindurile Letea şi Caraorman sunt caracterizate prin prezenţa unui mare număr de
specii foarte importante din punct de vedere zoogeografic, acesta fiind locul de întâlnire a unui
mare număr de specii stepice din sudul Rusiei şi a multor specii pontice, irano‐pontice şi irano‐
ponto‐mediteraneene cu numeroase specii eurosiberiene şi unele centraleuropene – o parte
dintre aceste specii atingând, aici, limita nordică, nord estică sau cea occidentală a arealului lor de
răspândire în Europa.
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Toate aceste caracteristici, precum şi marele număr de specii identificate în perioada
cercetărilor efectuate în trecut de colectivul Muzeului Grigore Antipa, în porţiunea nordică a
grindului Letea, au constituit premisele care au determinat conducerea Muzeului Delta Dunării să
ceară să se reia cercetările faunistice multidisciplinare pe acest important teritoriu deltaic.
„În decursul celor 3 ani cât au durat cercetările organizate de Muzeul Deltei Dunării, s‐a
colectat un material entomologic bogat şi destul de variat, în lucrările simpozionului urmând ca
fiecare participant să prezinte rezultatele obţinute. Cu această ocazie trebuie însă să fac cunoscut
că cercetarea entomofaunistică a Deltei Dunării a constituit şi continuă să constituie o problemă
foarte dificilă datorită condiţiilor grele de deplasări pe teren. Ziua, cercetătorii au de înfruntat
agresivitatea tăunilor, ale căror înţepături sunt foarte supărătoare, în timp ce în capturile din
timpul nopţii este necesar să se străbată, seară de seară, mulţi kilometri printr‐un nisip de obicei
mobil, luptând permanent cu roiurile milioanelor de ţânţari sau cu stafilinizi şi alte coleoptere
agresive, care pătrunzând sub haine muşcă sau elimină lichide urticante, uneori foarte
vătămătoare, mergând până la desfigurare, transformând eforturile cercetătorilor în perioade de
mari suferinţe. Apoi reîntoarcerea la baza de cercetare, străbătând din nou kilometri prin nisipul
mobil, încărcaţi şi cu cele peste 20 kg de materiale necesare capturilor de noapte, totul pe un
întuneric deplin şi asaltaţi permanent de ţânţari, constituie performanţe şi greutăţi învinse numai
de temerari. De aceea delta şi mai ales pădurea Letea, cu numeroasele ei haşmacuri, va continua
să constituie încă multă vreme un teritoriu greu de încercat, care nu‐şi va destăinui secretele
faunistice decât treptat şi numai prin sacrificii, perseverenţă şi pasiune” (Aurelian Popescu‐Gorj,
1985).
Revenind la rezultatele cercetătorilor întreprinse sub egida Muzeului Deltei Dunării trebuie
evidenţiat faptul că s‐a capturat un important număr de specii, peste 450 numai la Lepidoptere,
din rândul cărora peste 160 specii nu fuseseră identificate în pădurea Letea în cursul cercetărilor
din trecut; de asemenea o serie de specii s‐au dovedit a fi noi pentru fauna ţării.
Începând cu anul 1991 Institutul Naţional de Cercetare‐Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea
demarează un nou program de inventariere a florei şi faunei în tot teritoriul RBDD, acţiune ce
continuă şi în prezent, având două obiective majore: cunoaşterea unei importante componente a
patrimoniului natural în rezervaţia biosferei; evidenţierea speciilor ce necesită măsuri de
protecţie şi conservare.
Inventarul de specii s‐a realizat pe toată suprafaţa RBDD, incluzând un număr de 4262 specii
de faună inventariate și încadrate taxonomic. Trebuie menţionat că rezultatele prezentate se
referă la date care nu au putut cuprinde toate grupele de faună. Datele de inventariere sunt din
perioada 1991 – 2011.
Descoperirile faunistice obţinute în decursul anilor de cercetări, rezultate foarte importante
din punct de vedere zoogeografic, justifică pe deplin necesitatea de a continua şi extinde aceste
cercetări pe toate grindurile fluvo‐maritime ale deltei, zone ce constituie importante refugii
nepoluate ale unei diversităţi faunistice rar întâlnită în alte locuri din ţară, precum şi nevoia de a
proteja aceste teritorii, pădurile Letea şi Caraorman, constituind în totalitatea lor, unele din cele
mai importante Monumente ale naturii din ţara noastră.
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REGNUL ANIMALIA
– Subregn Eumetazoa
|
+ Filum Acanthocephala
|
+ Filum Annelida
|
– Filum Arthropoda
|
|
+ Subfilum Chelicerata
|
|
+ Subfilum Crustacea
|
|
– Subfilum Hexapoda
|
|
|
+ Clasa Entognatha
|
|
|
– Clasa Insecta
|
|
|
+ Ordin Coleoptera
|
|
|
+ Ordin Dermaptera
|
|
|
+ Ordin Dictyoptera
|
|
|
+ Ordin Diptera
|
|
|
+ Ordin Embioptera
|
|
|
+ Ordin Ephemeroptera
|
|
|
+ Ordin Hemiptera
|
|
|
+ Ordin Hymenoptera
|
|
|
+ Ordin Lepidoptera
|
|
|
+ Ordin Mecoptera
|
|
|
+ Ordin Megaloptera
|
|
|
+ Ordin Microcoryphia
|
|
|
+ Ordin Neuroptera
|
|
|
+ Ordin Odonata
|
|
|
+ Ordin Orthoptera
|
|
|
+ Ordin Phasmida
|
|
|
+ Ordin Phthiraptera
|
|
|
+ Ordin Plecoptera
|
|
|
+ Ordin Psocoptera
|
|
|
+ Ordin Raphidioptera
|
|
|
+ Ordin Siphonaptera
|
|
|
+ Ordin Strepsiptera
|
|
|
+ Ordin Thysanoptera
|
|
|
+ Ordin Trichoptera
|
|
|
+ Ordin Zygentoma
|
|
+ Subfilum Myriapoda
|
+ Filum Bryozoa
|
+ Filum Chordata
|
+ Filum Cnidaria
|
+ Filum Entoprocta
|
+ Filum Gastrotricha
|
+ Filum Mollusca
|
+ Filum Nematoda
|
+ Filum Nematomorpha
|
+ Filum Nemertea
|
+ Filum Platyhelminthes
|
+ Filum Rotifera
|
+ Filum Tardigrada
+ Subregn Parazoa

ASPECTE PRIVIND ENTOMOFAUNA DIN DELTA DUNĂRII

279

Schema simplificată a filogeniei insectelor cu aripi,
Ordinele: Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Plecoptera,
Dermaptera, Orthoptera, Dictyoptera, Odonata și Efemeroptera (după Danley & all, 2007)

CLASA INSECTA ‐ PREZENTARE GENERALĂ
Vieţuitoarele aparţinând clasei Insecta (insectum = secţionat, segmentat) sau Hexapoda (hexa
= şase, podos = picior) constituie un grup evoluat al încrengăturii Arthropoda (Borradaile, 1959).
Ele reprezintă peste 70% din totalul speciilor regnului animal şi sunt răspândite pretutindeni,
fiind adaptate la cele mai variate condiţii ecologice.
MORFOLOGIE EXTERNĂ
Dimensiunile insectelor variază foarte mult, oscilând în lungime între 0,2 mm (Mymaridae,
Ord. Hymenoptera) şi 350 mm (Micadina phictenoides, Ord. Phasmida).
CAPUL – capsula cefalică
La insecte, este reprezentat de o capsulă chitinoasă, puternic sclerificată, rigidă. În mod
obişnuit, dimensiunile sale sunt mai mici decât ale trunchiului sau abdomenului. Forma capului
poate fi: alungită, piriformă, emisferică, etc. Capsula cefalică (fig.1) prezintă două orificii: unul
anterior, orificiul bucal şi unul posterior, orificiul occipital.
În raport cu axul longitudinal al corpului, capul poate avea 3 poziţii, deosebindu‐se 3 tipuri:
 cap prognat, la care orificiul bucal şi piesele bucale sunt îndreptate înainte, axul
longitudinal al capului se află în prelungirea axului longitudinal al corpului;
 cap ortognat, cu orificiul bucal şi piesele bucale îndreptate în jos, axul longitudinal al
capului este mai mult sau mai puţin perpendicular pe axul longitudinal al corpului;
 cap opistognat, la care orificiul bucal şi piesele bucale sunt orientate în jos şi înapoi, iar axul
longitudinal al capului formează un unghi ascuţit cu axul longitudinal al corpului.

280

MANUAL de DELTA DUNĂRII

Organele vizuale. Acestea sunt situate pe cap, fiind reprezentate prin ochi compuşi (ochii
propriu‐zişi) şi ochi simpli (oceli).
Ochii compuşi sau faţetaţi sunt întotdeauna în număr de doi, dispuşi simetric pe părţile
laterale ale capului, uneori plasaţi în cavităţi orbitale. Conturul ochilor poate fi circular, oval,
reniform, etc.. La unele specii, ei sunt foarte dezvoltaţi, acoperind o mare parte a capului în timp
ce la altele sunt reduşi. Omatidiile din care sunt formaţi se individualizează pe suprafaţa lor, sub
forma unor faţete, de regulă hexagonale.
Ocelii, la ortopterele adulte, sunt situaţi dorsal. Ei se găsesc, în mod obişnuit, pe frunte sau pe
creştet, fiind, în general, în număr de 1‐3.
Antenele. Sunt reprezentate de două apendice mobile, multi‐articulate, în număr de două,
inserate pe cap în diferite poziţii (înaintea ochilor, sub ochi, etc.). În funcţie de formă şi mărimea
articulelor care le alcătuiesc, antenele variază mult, ceea ce prezintă o deosebită însemnătate
sistematică.
Antenele pot fi regulate sau homonome, la care articulele sunt aproximativ de aceeaşi formă
şi mai mult sau mai puţin egale şi neregulate, la care articulele componente sunt diferite ca formă
şi mărime. De asemenea, pot fi drepte, cu articulele înşirate unul după altul în linie dreaptă şi
genunchiate sau geniculate, la care scapul formează un unghi cu restul antenei.
Dintre antenele regulate, fac partele antenele: filiforme (Carabidae) (fig.2a); setiforme
(Tettigoniidae); moniliforme (Tenebrionidae); serate (Elateridae); pectinate şi bipectinate (fig. 2d)
(unele specii de lepidoptere); penate (Culicidae);.
Dintre antenele neregulate, fac parte antenele: clavate (Pieridae), măciucate (fig.2b), la care
măciuca poate fi compactă (Paussidae), lamelată (Scarabeidae), aplatizată (Acrididae) (fig.2c) şi
aristate (Muscidae).
Principalul rol al antenelor este cel senzorial, pe articulele flagelului, în special, găsindu‐se
numeroase sensile olfactive şi tactile.
Aparatul bucal. Piesele bucale sunt de tip masticator şi sunt compuse din următoarele piese:
Labrul sau buza superioară, o piesă chitinoasă cu marginea anterioară rotunjită. Sub buza
superioară, se află mandibulele, alcătuite din două piese foarte chitinoase şi cu suprafaţa molară
foarte dezvoltată, uneori, cu dinţii puternici, care variază după specie. La unele specii,
mandibulele sunt deosebite la cele 2 sexe.
Mandibulele au rol de apucare, rupere şi triturare a hranei. Labiul contribuie la finisarea
triturării hranei, la formarea bolului alimentar şi împingerea lui spre faringe. Palpii maxilari şi
labiali au rol senzitiv.
Aparatul bucal pentru rupt şi masticat se întâlneşte la insectele din ordinele Orthoptera,
Coleoptera, la larvele de lepidoptere, etc. Organul principal pentru lins şi supt îl constituie limba,
protejată de galee şi palpii labiali. Mandibulele servesc pentru mărunţirea polenului, prelucrarea
cerii, etc. Aparatul bucal pentru rupt, lins şi supt se întâlneşte la unele himenoptere (albine,
bondari).
TORACELE şi apendicele lui
Toracele este format din cele trei piese: protoracele, mezotoracele şi metatoracele.
Protoracele este segmentul cel mai dezvoltat.
Picioarele. Picioarele sunt apendice toracice cu rol locomotor, câte o pereche pe fiecare
segment toracic. Picioarele (fig.3) sunt constituite din următoarele părți componente: coxă,
trocanter, femur, tibie şi tars.
Funcție de mediul pe care îl populează, specializări sau tipul de deplasare, se pot distinge mai
multe tipuri de picioare conformate pentru: mers şi alergat (Carabidae, Cicindellidae – Ord.
Coleoptera), sărit (Acrididae – Ord. Orthoptera), săpat (Gryllotalpidae – Ord. Orthoptera), apucat
sau prehensoare (Mantis, Empusa – Ord. Dictyoptera), înot (Dytiscidae – Ord. Coleoptera),

281

Fig. 1. Pseudopodisma fieberi Scudder (Ord. Orthoptera) — capul văzut din profil:

Ant

Ocl

Cl – clipeu
Fr – frunte
Gn – obraji
Ve – vertex
Oc – ochi
Ocl – oceli
An – antene
Lbr – labrum
Md – mandibule
Mx – maxile
Lb – labium

Oc

Ve
Fr
Gn
Cl
Lbr
Md

Mx

Lb

a) Antenă filiformă b) Antenă măciucată

c) Antenă aplatizată d) Antenă pectinată
Fig. 2. Tipuri de antene la insecte
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Fig. 3. Picioarele la Decticus verrucivorus L. (Ord. Orthoptera)

tuburile lui Malpighi

faringe
valvula pilorică
esofag
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gușa
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cecum gastric
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Fig. 4. Tubul digestiv la Ruspolia nitidula Scopoli (Ord. Orthoptera)

anus
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fixatoare (Dytiscus – Ord. Coleoptera), colectat şi transportat polen (Apis – Ord. Hymenoptera),
curăţat antenele (Hymenoptera), ancorat (Anoplura).
Aripile. Din punct de vedere al constituţiei, aripile pot fi membranoase, care la rândul lor pot
fi: nude (Odonata) sau acoperite cu peri (Trichoptera) ori acoperite cu solzi (Lepidoptera). Uneori,
aripile anterioare pot fi pergamentoase, relativ slab chitinizate, numai tegminele (Orthoptera);
îngroşate, tari, chitinoase, numite elitre (Coleoptera); cu partea bazală chitinoasă şi cea terminală
membranoasă ‐ hemielitre (Heteroptera). La diptere (muște, țânțari), aripile posterioare sunt
reduse la balansiere (haltere), cu rol senzorial şi de reglare a zborului.
Aripile membranoase servesc, în general, ca organe de zbor. Zborul se efectuează fie prin
mişcările fiecărei perechi de aripi, separat (Odonata), fie prin mişcarea comună, simultană a
ambelor perechi de aripi angrenate prin dispozitive de cuplare (Lepidoptera, Hymenoptera).
Uneori, zborul se realizează prin mişcarea aripilor membranoase, cealaltă pereche având rol de
aripi planoare (Orthoptera, Coleoptera). Ritmul bătăilor aripilor variază; astfel, la Pieris brassicae
(fluture), este de 9 bătăi/secundă, iar la Culex pipiens (țânțar) de 594 bătăi/secundă.
Elitrele (aripile anterioare) şi aripile posterioare pot fi dezvoltate în diferite grade, pot fi
rudimentare sau pot să lipsească. Astfel, există tipurile:
1. Apter: fără aripi.
2. Hypopter: elitrele şi aripile posterioare reduse sau cel puţin o reducere puternică a aripilor
posterioare. Forme inapte pentru zbor.
a) Squamipter: elitrele solziforme, aripile posterioare rudimentare.
b) Micropter: elitrele scurte, ajung cel mult până la mijlocul abdomenului.
3. Brachypter: elitrele ajung până la vârful abdomenului sau sunt puţin mai lungi; aripile
posterioare reduse.
4. Eupter: elitrele şi aripile posterioare egal dezvoltate. Forme apte pentru zbor.
a) Mesopter: organele de zbor ajung până la vârful abdomenului sau sunt ceva mai lungi.
b) Holopter: organele de zbor trec mult de genunchiul femurelor picioarelor posterioare.
c) Hyperpter: organele de zbor mai lungi decât la formele holoptere.
5. Parapter: aripile posterioare holoptere mult mai lungi decât elitrele microptere sau
mesoptere.
ABDOMENUL.
Este alcătuit din 7‐10 tergite şi 6‐9 sternite, uşor vizibile. Ultimul tergit este denumit şi
segmentul anal. La Acrididae (Ord. Orthoptera), pe laturile primului tergit, se află organul
timpanal.
Apendicele abdomenului. Ultimul tergit, în general, rudimentar, poartă de regulă, 2 cerci uni
sau multiarticulați, diferiţi ca formă şi dezvoltare. Cercii pot fi lungi, flexibili şi asemănători la
ambele sexe sau scurţi şi diferiţi ca formă, îndeplinind rolul de organ prehensil în timpul acuplării.
MORFOLOGIE INTERNĂ
Aparatul respirator. Este alcătuit din trahei longitudinale, dorsale şi ventrale, unite prin
ramuri transversale, laterodorsale şi lateroventrale. Traheile se deschid în cele 10 perechi de
stigme (2 toracice şi 8 abdominale). La unele insecte, traheile se lărgesc din loc în loc şi formează
saci aerieni, care joacă un rol însemnat la speciile migratoare.
Aparatul digestiv. La ortoptere (spre exemplu) (fig.4), acesta începe cu orificiul bucal şi este
înconjurat de piesele bucale. După esofag, urmează guşa, apoi, proventriculul căptuşit la interior
cu ridicături chitinoase şi dinţi.
Aparatul excretor. Este format din numeroase tuburi ale lui Malpighi, uneori grupate.
Acestea se unesc în unele cazuri într‐un canal excretor comun numit uretru.
Sistemul circulator. Este format dintr‐o inimă tubulară străbătută de ostiole situată în partea
dorsală a abdomenului. Anterior se prelungeşte cu o aortă scurtă ce se termină la baza antenelor
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printr‐o ampulă pulsatilă.
Sistemul nervos. Numărul ganglionilor abdominali variază între 5 şi 6, ultimul este mult mai
dezvoltat, deoarece provine din sudarea mai multor perechi. Există şi un sistem nervos simpatic,
precum şi un complex endocrin retrocerebral, reprezentat prin corpora cardiaca şi corpora allata.
METODE DE CERCETARE A ENTOMOFAUNEI
În studiile întreprinse, vor fi utilizate tehnici standard de cercetare utilizate în studiile de
entomologie şi nu numai.
Studiile de ecologie cuprind, în majoritatea lor, trei etape principale:
 de teren
 de laborator
 de prelucrare, respectiv interpretarea datelor.
Etapa de teren se desfăşoară în natură şi constă în ansamblul tehnicilor şi metodelor utilizate
pentru obţinerea de probe, efectuarea de observaţii privind sistemul supraindividual investigat,
date despre mediul acestuia, etc.
Etapa de laborator presupune prelucrarea probelor colectate din teren (triere, determinare,
măsurare sau cântărire, efectuare de prelucrări suplimentare dacă este cazul).
Datele primare sunt prelucrate, descrise sub forma unor sinteze, analizate, interpretate, se
testează ipotezele, se elaborează concluziile şi acestea sunt raportate.
COLECTAREA MATERIALULUI BIOLOGIC
Uneori, organismele pot fi extrase direct din mediu (acestea sunt denumite, în general, tehnici
de captură, valabile mai ales la indivizii aparţinând speciilor de talie mai mare), alteori (mai ales la
vieţuitoare mici) se extrag împreună cu o anumită cantitate din mediul în care trăiesc.
Numeroasele metode şi aparaturi de colectare ale vieţuitoarelor se aleg în funcţie de talia
organismelor, a mediului şi modului de viaţă, a tipului de habitat ocupat, dar şi de timpul şi
resursele financiare, respectiv umane disponibile. Obiectivele studiului și parametri ecologici
cantitativi care vor fi evaluaţi, pot determina alegerea tehnicii şi a metodei de investigare.
Prin intermediul parametrilor ecologici cantitativi se pot evalua starea, structura, dinamica
sau desfăşurarea unor funcţii particulare ale sistemelor analizate, acestea fiind mărimi care
descriu şi caracterizează procesele şi sistemele ecologice.
În cele ce urmează, va fi efectuată o trecere în revistă a tehnicilor clasice de colectare a
materialului biologic, a instrumentelor utilizate în acest scop şi analiza critică a fiecărei metode
utilizate. Tehnicile vor fi alese funcţie de elementele ce sunt urmărite în cadrul studiului, iar
instrumentele, funcţie de tehnica aleasă. Aceste elemente vor fi întotdeauna intercondiţionate.
În cadrul studiilor de teren, vor fi efectuate observaţii asupra habitatului specific, iar pentru a
avea o imagine reală în legătura cu prezenţa şi distribuţia speciilor, vor fi utilizate tehnici de
captură şi colectare a acestora. Tehnicile de captură şi colectare a speciilor se bazează pe utilizarea
unor instrumente specifice, listarea, descrierea speciilor şi interpretarea rezultatelor făcând parte
din faza de laborator a studiului.
COLECTAREA SPECIILOR DE MICI DIMENSIUNI
Pentru captura animalelor foarte mobile, se foloseşte exhaustorul (fig.5) cu care acestea se
absorb după ridicarea pietrelor sau a trunchiurilor. Organismele mai puţin mobile sunt colectate
cu o pensulă fină de pe faţa inferioară a pietrelor sau se culeg cu pensa.
Analiza critică a metodei. Colectarea cu ajutorul exhaustorului a speciilor de mici dimensiuni
şi, de obicei, foarte mobile este o tehnică facilă datorită faptului ca instrumentul folosit este uşor
de transportat şi utilizat, indivizii sunt colectaţi vii, iar elementele de identificare a speciilor în
acest caz, sunt păstrate nealterate. Costul unui exhaustor este redus, acesta fiind de obicei,
realizat din materiale aflate la îndemână. Este un instrument de mici dimensiuni care nu necesită
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condiţii speciale de transport si utilizare. Pe de altă parte, metoda poate fi folosită numai pentru
colectarea de indivizi de mici dimensiuni, iar numărul de indivizi colectat este redus, dacă nu chiar
câte un individ pentru fiecare recipient de colectare, dacă există mai multe sau recuperarea
indivizilor din recipientul de colectare pentru refolosirea exhaustorului. Aceste manevre măresc
mult timpul utilizat pentru studiile de teren. Din aceste motive, de obicei, sunt utilizate mai multe
recipiente de colectare sau chiar exhaustoare complet echipate.
Metoda va fi utilizată în special în perioada de primăvară, când indivizii au dimensiuni reduse,
tot atunci apărând si adulţii de mici dimensiuni. De asemenea această metodă va fi folosită pentru
colectarea de specii aparţinând altor ordine care împart acelaşi areal cu speciile de interes între
care se observă diferite tipuri de relaţii.
NEVERTEBRATE DIN LITIERĂ
Cea mai uzuală tehnică de colectare a insectelor de la nivelul solului şi din litieră o constituie
folosirea capcanelor Barber (fig.6). Acestea sunt nişte recipiente de sticlă sau plastic, cu diametru
gurii de 5‐10 cm., care se îngroapă în pământ, astfel încât suprafaţa de deschidere a vasului să fie
razantă cu suprafaţa solului. Deasupra capcanelor se instalează un acoperiş cu 4‐6 cm mai mare,
pentru a evita umplerea lor cu apa provenită din precipitaţii. Se instalează mai multe capcane într‐
un habitat, fie în reţea, la distanţe de 1‐2 metri între ele, fie în locuri cu activitate maximă. Dacă se
urmăreşte observarea şi nu colectarea organismelor, capcanele se instalează goale sau cu
momeală (fruct în descompunere, bucăţi de carne, bălegar etc.) şi se verifică de mai multe ori pe
zi. Dacă se urmăreşte colectarea indivizilor în vederea determinării, capcanele se umplu până la
jumătate cu lichid conservant (soluţie de formaldehidă sau salină), iar verificarea lor se face
periodic.
O altă tehnică de studiu a faunei din litieră constă în decuparea şi recoltarea unei mici
suprafeţe. Se aplică, pe litieră, o ramă metalică pătrată cu marginile ascuţite, cu laturile de 20‐30
cm. şi înălţimea de 10‐20 cm. Se apasă pe ramă astfel încât aceasta să taie în profunzime frunzarul
până la sol. Din interior, se colectează tot stratul de frunze şi se depozitează în pungi de plastic,
care se etichetează şi se leagă.
Nevertebratele puţin mobile din frunzar se pot colecta direct sau prin prelevarea întregului
material de pe o suprafaţă cunoscută şi trierea sub lupă.
Analiza critică a metodei. Metoda colectărilor cu ajutorul capcanelor Barber este o metodă
uşor de pus în practică şi relativ ieftină. Trebuie totuşi subliniat faptul că pentru fiecare colectare
cu capcane Barber, vor fi efectuate cel puţin două ieşiri pe teren la distanţe de câteva zile pentru
colectarea speciilor prinse în capcane. Acest lucru va face ca obţinerea de informaţii sa fie mai
greoaie, interpretarea rezultatelor fiind la rândul ei influenţată de viteza cu care sunt obţinute
acestea.
Substanţele utilizate vor deteriora de cele mai multe ori aspectul exterior al indivizilor şi odată
cu aceasta, şi elementele de determinare ale speciilor care, în cele mai multe cazuri, sunt
caractere externe ale corpului insectei – culori, forme ale antenelor, aripilor şi ale altor apendici,
care de obicei se deteriorează datorită prezenţei substanţelor lichide din capcană.
INSECTELE DIN STRATUL IERBOS
Studii cantitative se pot efectua prin folosirea unui cilindru cu capac (fig.7), prevăzut în partea
superioară cu un orificiu astupat cu un dop. Cilindrul se amplasează cu partea deschisă deasupra
unei anumite suprafeţe de teren cu strat ierbos şi, prin orificiu, se introduc câţiva cm3 de bisulfit de
carbon, formol sau eter, după care se astupă cu un dop. Organismele se colectează manual.
Analiza critică a metodei. Este o metodă simplu de aplicat, instrumentul folosit, însă, fiind
incomod de transportat pentru deplasările pe teren, având în vedere faptul că de cele mai multe
ori studiile de entomofaună presupun mai multe instrumente de investigare în afara
echipamentului individual al persoanei care efectuează studiul. Metoda furnizează informaţii
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cantitative care, funcţie de reprezentativitatea suprafeţei analizate în teritoriu, pot fi extrapolate.
Metoda va fi utilizată pentru furnizarea de date cantitative legate de entomofauna stratului
ierbos.
Pentru insectele intens fotofile, se poate utiliza cortul entomologic (fig.8) format dintr‐un
cadru de tablă de aluminiu prevăzut cu ţăruşi care se înfig în sol. Acest cadru se acoperă cu un cort
de tifon în vârful căruia se montează paharul de colectare. Tifonul se acoperă cu pânză neagră,
rămânând vizibil doar paharul de colectare. După 15‐30 de minute, insectele se strâng cu paharul
care, ulterior, se detaşează.
Analiza critică a metodei. Este o metoda de analiză aplicată în special speciilor nocturne.
Aceasta nu este o metodă simplu de aplicat, dar este foarte eficientă pentru studiile nocturne
legate de insectele cu activitate fizică şi biologică mai intensă pe timpul nopţii. Sunt puţine
ortoptere nocturne care vor fi colectate si studiate în acest fel, dar sunt specii de cele mai multe ori
spectaculoase, iar efortul merită. În general, insectele colectate în paharul de colectare al cortului
entomologic sunt omorâte, acest lucru nu trebuie să îngrijoreze în legătură cu numărul de specii
sau indivizi sacrificaţi şi acest lucru se datorează in special faptului ca metoda nu e foarte des
aplicată datorită complexităţii echipamentului ce va trebui avut în vedere şi deplasarea acestuia în
teren. În măsura posibilităţilor, această metodă va fi utilizată pentru evidenţierea speciilor de
ortoptere nocturne care vin in preajma cortului entomologic mai degrabă la vânătoare decât
pentru că sunt atrase de sursa de lumină.
În vederea studiilor entomofaunistice, mai ales în stratul ierbos înalt, se foloseşte metoda
cosirii cu fileul entomologic (fig.9).
Analiza critică a metodei. Cosirea cu fileul entomologic, mai ales în stratul ierbos înalt, este
una dintre metodele clasice utilizate în studiile de ortopterologie. Este o metodă simplu de aplicat,
fileul fiind un instrument care, în mod normal, nu trebuie să lipsească din arsenalul unui
entomolog ieşit pe teren pentru studiu. Este modalitatea cea mai facilă de capturare a speciilor de
insecte.
Fileul entomologic este un instrument uşor de utilizat, ieftin, insectele sunt prinse vii, existând
posibilitatea eliberării după determinarea speciilor, permite studiul indivizilor vii de foarte
aproape, ferind, în acelaşi timp, de contactul direct cu speciile de insecte care au de cele mai
multe ori reacţii dintre cele mai diverse, de la muşcături şi înţepături la eliberarea de substanţe
urticante sau urât mirositoare. Metoda cosirii cu fileul entomologic este o metodă ce va fi folosită
la fiecare pentru studii de entomologie în general şi ortopterologie în special.
INSECTE DIN CORONAMENT ŞI STRATUL DE ARBUŞTI
Există mai multe tehnici frecvent folosite pentru studiile faunistice.
Colectarea cu fileul umbrelă sau cu fileul pătrat (fig.10) presupune scuturarea crengilor. Unele
animale aflate în frunzişul acestora vor cădea pe fileul ţinut dedesubt şi se vor strânge în tubul
colector. Pe etichetă, se menţionează, pe lângă alte date, şi specia lemnoasă de pe care s‐a făcut
colectarea.
Analiza critică a metodei. Această metodă este utilizată în cazul studiilor care vizează
ortopterele şi alte specii de insecte arboricole. Pentru ca materialul colectat să nu se deterioreze,
insectele din tubul colector trebuie omorâte. În felul acesta, nu numai speciile de ortoptere vor fi
colectate şi sacrificate.
Metoda este dificil de utilizat datorită instrumentului utilizat pentru colectare – fileul
umbrelă. Aceasta va fi folosită numai în cazul în care condiţiile o vor permite.
Metodele chimice constau în pulverizarea unor substanţe (insecticide sau narcotice) în
coronament, sub care se întind prelate de plastic. După 10‐20 minute, plantele se scutură şi
materialul căzut se colectează.
Analiza critică a metodei. Aceste metode presupun, de cele mai multe ori, sacrificarea

ASPECTE PRIVIND ENTOMOFAUNA DIN DELTA DUNĂRII

287

indivizilor ţintă, chiar dacă sunt şi specii care nu prezintă nici un fel de interes pentru studiul efectuat.
Rata mortalităţii este foarte ridicată, rezultatele fiind destul de slab reprezentative pentru studiile de
ortopterologie. Metoda va fi folosită cel mult ca experiment pentru evidenţierea grupurilor de
insecte arboricole.
Studiul cantitativ al acestor comunităţi se face folosind pentru colectare fileul de ramură
(fig.11). Acesta se introduce pe ramură foarte uşor, pentru a nu deranja insectele din frunziş. Fileul
se închide prin legarea lui cu sfoară, ramura se taie la bază şi se duce în laborator, unde se
pulverizează cu formol şi, după 2‐3 ore, se deschide, se scoate ramura şi se colectează animalele
din interior. Aproximându‐se volumul ramuri,i se pot estima densităţile.
Analiza critică a metodei. Este o metodă de studiu uşor de utilizat, furnizează date care, prin
extrapolare, dau o imagine de ansamblu importantă în ce priveşte densitatea numerică a speciilor
pe o suprafaţă luată ca probă. Datele pot fi analizate statistic. Pentru speciile de insecte arboricole
este una dintre metodele cele mai bune de utilizat datorită categoriei de informaţii pe care o
furnizează. Informaţiile pe care le furnizează această metodă justifică sacrificarea unui număr de
indivizi aparţinând diferitelor specii de insecte arboricole. Metoda va fi folosită de fiecare dată
când condiţiile o vor permite.
INSECTELE ZBURĂTOARE
Se pot colecta cu ajutorul unor capcane rotative sau de sucţiune (fig.12).
Capcanele rotative se bazează pe utilizarea unui motor care învârte în aer o tijă prevăzută la
unul sau ambele capete cu filee de colectare. Poate fi folosită pentru toate tipurile de insecte mici,
atât ziua, cât şi noaptea, în cel din urmă caz, fiind cuplată cu o sursă luminoasă. Aceste capcane
prezintă o serie de dezavantaje: capturile sunt influenţate de viteza vântului, nu dau rezultate în
cazul insectelor bune zburătoare sau cele de talie mare.
Analiza critică a metodei. O parte din dezavantajele metodei de cercetare entomologică care
foloseşte capcana rotativă au fost descrise deja mai sus. De asemenea, transportul instrumentului
(capcana) este dificil. Metoda va fi folosită experimental.
Capcanele de sucţiune (fig.13) se folosesc pentru toate tipurile de insecte zburătoare. Se
bazează tot pe un motor care pune în funcţiune un ventilator ce absoarbe aerul. Pot fi utilizate şi
pentru insectele diurne şi pentru cele nocturne, obţinându‐se date de abundenţă relativă,
precum şi date cantitative raportate la timpul de funcţionare al capcanei.
Analiza critică a metodei. Metodele de cercetare entomologică care folosesc capcana de
sucţiune sunt, de asemenea, mai puţin folosite datorita dificultăţilor legate de transportul
instrumentului (capcanei). Rezultatele investigaţiilor sunt, de asemenea, influenţate de o serie de
factori cum ar fi dimensiunea speciilor, viteza vântului etc.. Metoda va fi folosită cel mult
experimental.
Pentru insectele zburătoare nocturne se utilizează diferite tipuri de capcane luminoase al
căror principiu constă în amplasarea unei surse de lumină obişnuită sau UV (în acest din urmă caz
rezultatele capturilor sunt mai bune datorită faptului că insectele au o sensibilitate sporită faţă de
această lungime de undă) în faţa unui ecran alb, sub el montându‐se o pâlnie cu un tub de
colectare.
Analiza critică a metodei. Una dintre metodele clasice de investigare nocturnă a speciilor de
insecte a fost analizată mai sus. Acest gen de investigaţii (nocturne) pune la dispoziţie serii de date
foarte importante, date despre care, de cele mai multe ori, se ştiu foarte puţine lucruri. Un
exemplu „grăitor” este descoperirea masculului speciei Saga pedo (Ord. Orthoptera) despre care
s‐a considerat foarte mult timp că nu există, acesta fiind, de fapt, un organism nocturn. Metoda va
fi folosită ori de câte ori va exista posibilitatea punerii ei în practică.
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METODE DE INVESTIGARE ÎN TEREN
METODA SUPRAFEŢELOR
Metoda suprafeţelor este una dintre cele mai frecvent folosite în studiul populaţiilor şi
comunităţilor (care pot fi considerate ca fixate în spaţiu în perioada de colectare a probelor). Este
mult mai cunoscută sub denumirea de metoda pătratelor.
Prezentarea succintă a metodei o arată ca fiind foarte simplă: se aleg suprafeţe de teren care
se prelucrează la faţa locului, în cadrul cărora se numără şi se cântăresc indivizii unei populaţii sau
ai unei comunităţi, urmărindu‐se eventual şi alţi parametri ai sistemului sau ai factorilor de mediu
în funcţie de obiectivul studiului.
Analiza datelor prin metode statistice permite:
 descrierea cantitativă a datelor si caracterizarea sub forma unor sinteze
 elaborarea de concluzii privind populaţia statistică din care provin probele
 sesizarea unor analogii sau deosebiri între seturile de date.
Analiza critică a metodei. Metoda pătratelor este o tehnică folosită mai degrabă în studiile de
botanică, însă poate fi folosită, cu mici adaptări, şi în studiile care vor viza populaţiile de ortoptere
luate în studiu. Aşa cum subliniam si mai sus, datele obţinute pot fi analizate prin metode statistice
şi apoi extrapolate la nivel mai mare, care să ofere informaţii pentru o suprafaţă evident mai
extinsă decât ce examinată. Trebuie menţionat că metoda este destul de folosită deja în studiile de
entomologie, însă mai ales pentru obţinerea unei imagini de ansamblu a zonei studiate. Metoda
este şi va fi folosită în continuare în studiile întreprinse.
METODA TRANSECTELOR
Cea mai frecventă aplicaţie a metodei transectelor este evaluarea abundenţei populaţiilor sau
a structurilor comunităţilor de păsări şi uneori de mamifere. Cu toate acestea, în diferite variante
şi adaptări, metoda transectelor este mult mai des utilizată decât se citează de obicei. Astfel, deşi
este în mod obişnuit recomandată pentru vieţuitoarele foarte mobile, ea poate fi folosită cu
succes şi în analiza comunităţilor de animale deloc sau puţin mobile sau în ecologia plantelor.
Principiul metodei este foarte simplu: informaţiile se strâng de către ecolog pe măsură ce
acesta se deplasează de‐a lungul unui traseu care poartă numele generic de transect. Uneori,
datele sunt raportate exclusiv la lungimea transectului, caz în care rezultă valori ale unor indici
relativi.
Analiza critică a metodei. Această metodă este asemănătoare celei precedente, numai că
observaţiile sunt colectate de‐a lungul unui transect. Metoda este, de asemenea, folosită pentru
colectarea de informaţii în studiile de botanică, dar mai ales de ornitologie. Principiul de colectare
a informaţiilor in studiile ce vizează ortopterofauna specifică a zonelor examinate este în mare
parte asemănător, datele folosind, de asemenea, pentru interpretări statistice ale situaţiilor din
teren, funcţie de datele colectate. Metoda este şi va fi folosită în continuare în studiile întreprinse,
funcţie de timpul alocat pentru studiile de teren.
PROGRAMUL DE COLECTARE A PROBELOR (eşantionarea)
Etapele unui program de colectare a probelor biologice sunt următoarele:
 alegerea tehnicii (mijloacelor) de colectare şi estimare a preciziei acesteia
 determinarea dimensiunii şi a formei probei unitare (suprafaţa releveului, densitatea
reţelei metrice pentru evaluarea exactă a abundenţei sau densităţii unei populaţii,
diametrul cercului pentru determinarea frecvenţei etc.)
 determinarea numărului necesar şi suficient de probe unitare care trebuie prelevate
(dimensiunea probei statistice)
 localizarea în teren a probelor.
Colectarea probelor este o tehnică care îşi găseşte finalitatea în laborator. Aici, probele
eşantionate sunt interpretate, sunt întocmite listele de specii funcţie de materialul colectat, la
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care se adaugă observaţiile din teren. De asemenea, o eşantionare corectă a probelor ajută la
crearea de colecţii tematice.
Colectare şi eşantionare de probe se realizează la fiecare ieşire pe teren, având ca scop studiile
de entomologie şi asta se datorează în special faptului că nu toate speciile descoperite pot fi foarte
uşor determinate fără echipamentul unui laborator de entomologie.
ALTE INFORMAŢII DIN TEREN
Datele obţinute din prelucrarea materialului colectat din teren trebuie corelat cu o serie de
informaţii conexe privitoare la tipul şi starea habitatului. De aceea, în carnetul de teren, se
detaliază informaţiile de pe etichetele probelor, notându‐se date absolut necesare sau care pot fi
de folos în cadrul prelucrării lor şi interpretărilor ulterioare. Într‐un studiu care urmăreşte
dinamica comunităţilor de insecte zburătoare, de păsări sau mamifere mici, notarea condiţiilor
meteo din timpul observaţiilor sau a prelevării probelor este absolut obligatorie.
Dintre cele mai importante informaţii care pot fi notate în cadrul unui studiu, amintim:
 momentul efectuării studiului – data şi ora dacă este necesar,
 poziţia geografică a staţiei de prelevare a probelor sau a punctului de efectuare a
observaţiilor – se obţin cu ajutorul unui GPS sau, în lipsa semnalului de la sateliţi sau dacă nu
dispunem de acest aparat, putem fixa poziţia staţiei în relaţie cu un toponim, poziţionare pe
hartă în funcţie de diferite repere,
 numele regiunii, a zonei sau cea mai apropiată aşezare, direcţia şi distanţa până la aceasta,
 descrierea staţiei – se notează forma de relief, microrelieful, panta, expoziţia, substratul
geologic, tipul rocilor, eventual date pedologice,
 condiţiile meteorologice şi date despre climă – temperatura aerului, umiditatea relativă,
presiunea vaporilor de apă, precipitaţiile, direcţia şi viteza vântului, gradul de nebulozitate,
intensitatea luminii etc.
Descrierea staţiilor de prelevare a probelor şi evaluarea valorilor unor parametri abiogeni de
interes pentru studiu se pot realiza prin completarea unor fişe tip.
TEHNICI DE LABORATOR
COLECŢII
Materialele colectate în teren se păstrează în cadrul colecţiilor ştiinţifice. Acestea se realizează,
însă, în spiritul respectului faţă de etica profesională, nu se sacrifică decât un număr redus de
exemplare din fiecare specie şi arie investigată, rar sau deloc dacă aparţin speciilor ocrotite sau
periclitate. Nu este deontologică nici omorârea speciilor cunoscute sau care pot fi determinate pe
teren. Indivizii sunt păstraţi separat pe specii şi arii (zone, staţii) de colectare, având câte o etichetă
pe care este indicată specia, locul şi data colectării, eventual şi alte informaţii.
FIXAREA ŞI CONSERVAREA MATERIALULUI
Din multe motive (etice şi ştiinţifice), este recomandată metodologia care nu implică
sacrificarea indivizilor şi deranjarea habitatului. Multe grupe de vieţuitoare însă, din cauza taliei
foarte mici sau a faptului că determinarea speciilor se face pe baza unor caractere deloc evidente,
implică analiza materialului biologic în laborator. În studiul acestor comunităţi, este necesară
colectarea de probe şi fixarea lor în vederea prelucrării ulterioare. Prin fixarea organismelor
colectate, se păstrează caracterele morfologice şi anatomice, astfel încât să permită determinarea
speciilor cărora le aparţin şi efectuarea de investigaţii variate ulterioare. Pentru menţinerea
indivizilor în cadrul colecţiilor ştiinţifice, materialul trebuie conservat. Insectele se fixează în
alcool 80% sau în eter etilic.
INTERPRETAREA REZULTATELOR
Interpretarea rezultatelor este reprezentată, pe de o parte, de caracterizarea habitatelor
funcţie de lista de specii determinată pe baza observaţiilor din teren sau laborator, caracterizarea
speciilor şi populaţiilor pe baza elementelor legate de prezenţă‐absenţă, stadiu de dezvoltare,
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abundenţă relativă, etc. Pe de altă parte, interpretarea rezultatelor a fost reprezentată de
interpretarea caracteristicilor ecologice ale speciilor, populaţiilor şi asociaţiilor de ortoptere
studiate.
Analiza din punct de vedere ecologic, al unei asociaţii de organisme presupune în primul rând
determinarea speciilor componente. Pentru a descifra însă relaţiile stabilite între diferitele specii
ale unei biocenoze, simpla lor identificare nu este suficientă. O imagine despre aceste relaţii poate
fi oferită de un ansamblu de metode matematice cunoscute sub numele de „Analiză sinecologică”
(Gomoiu şi Skolka, 2001).
METODE DE EVALUARE A STĂRII POPULAŢIILOR DE ORTOPTERE
Parametrii ecologici de stare sunt mărimi care descriu şi caracterizează procesele şi sistemele
ecologice la un moment. Prin intermediul acestora, putem evalua, starea, structura sau
desfăşurarea unor funcţii particulare ale sistemelor analizate. Unii parametri se pot estima sau au
sens numai la nivel populaţional (efectivul, structura pe vârste, sex‐ratio), alţii au semnificaţie atât
la nivel populaţional, cât si la nivelul studiului unei comunităţi (densitatea, biomasa, producţia)
sau pot fi aplicaţi exclusiv în studiul sistemelor suprapopulaţionale (indici de similitudine, de
diversitate, de asociere). Parametrii se aleg şi se evaluează prin metode relative sau exacte,
funcţie de posibilităţi, de natura problemei investigate, de scopul şi obiectivele acesteia, de
însuşirile biologice ale indivizilor constituenţi, heterogenitatea habitatelor, timpul şi bugetul
disponibile, etc.
EFECTIVUL (mărimea populaţiei)
Reprezintă numărul de indivizi din care este alcătuită, la un moment dat, o populaţie.
Determinarea valorii acestui parametru are sens numai la populaţiile unitare (care aparţin
speciilor cu reproducere sexuată).
În mod normal, pentru a afla numărul de indivizi ai unei populaţii, cea mai sigură metodă este
cea a recensământului. Însă această metodă va putea fi aplicată în cazul populaţiilor reduse din
punct de vedere numeric, a unor populaţii care pot fi bine delimitate, care ocupă un habitat
suficient de mic, iar indivizii sunt evidenţi. În cazul populaţiilor de ortoptere, acest lucru este
foarte greu de realizat sau chiar imposibil (dacă ne raportăm la observaţiile efectuate pe teritorii
destul de extinse şi cu un număr uneori impresionant de indivizi vizibili şi foarte mobili, fără a mai
pune la socoteală pe cei rămaşi ascunşi).
În această situaţie, este de preferat estimarea valorii efectivului, prin prelucrarea unui număr
de probe (unităţi de dimensiuni reduse) din care se numără sau se cântăresc indivizii componenţi ai
unei populaţii şi se extrapolează rezultatele pentru a caracteriza întreaga populaţie.
DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ
Este un parametru de stare a populaţiei care evaluează modul în care indivizii sunt amplasaţi
(localizaţi) în spaţiu.
Populaţiile pot avea trei tipuri de distribuţie spaţială: întâmplătoare, (randomizată,
aleatoare), uniformă sau grupată (agregată).
Distribuţia spaţială a indivizilor unei populaţii este întâmplătoare atunci când poziţia unui
individ este independentă de poziţia celorlalţi.
Dacă indivizii unei populaţii sunt distribuiţi la distanţe egale cu probabilitate mai mare decât
cea care ar corespunde întâmplării, atunci, se poate trage concluzia că este vorba de o distribuţie
uniformă.
Distribuţia agregată este definită de prezenţa, în grupuri, a indivizilor unei specii sau de
ipoteza că prezenţa unui individ presupune automat şi prezenţa probabilistică a altora.
METODE DE EVALUARE A PONDERII POPULAŢIILOR DE ORTOPTERE
Dacă indicii ecologici de stare enumeraţi mai sus, exprimă latura de inventariere ai unei
populaţii la un moment dat, cea statistică va defini ponderea numerică, utilizându‐se alţi
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parametri ce vor defini dinamica numerică a acesteia.
DOMINANŢA (D)
Dominanţa exprimă nivelul de prezenţă al unei specii date faţă de suma indivizilor celorlalte
specii cu care se asociază, exprimă, în fond, abundenţa relativă. Aceasta se calculează împărţind
numărul de indivizi ai speciei respective la numărul total de indivizi ai tuturor speciilor x 100
(Gomoiu şi Skolka, 2001).
Formula de calcul este:
DspA = n/N x 100
unde: DspA — dominanţa speciei A
n — numărul de indivizi ce aparţin speciei A
N — numărul total de indivizi
Funcţie de valorile acestui indice, speciile se pot încadra în una dintre clasele:
D1 – subrecedente (cu procentaj sub 1,1%)
D2 – recedente
(1,1 – 2% )
D3 – subdominante (2,1 – 5%)
D4 – dominante
(5,1 – 10%)
D5 – eudominante
(peste 10,1%)
Dominanţa medie este reprezentată de media dominanţelor în mai multe arii de cercetare:
Dm = (D1 + D2 + D3 + … + Dn)/n x 100
unde: Dm
– dominanţa medie
D1, D2,…Dn – dominanţele speciei n în probele analizate
n
– numărul probelor analizate
CONSTANŢA (C)
Acest indicator exprimă continuitatea unei specii într‐un teritoriu. Constanţa exprimă în
procente numărul de probe în care se găseşte o specie faţă de totalul de probe (Gomoiu şi Skolka,
2001).
Aceasta se calculează după formula:
C = p/P x 100
unde: C – constanţa
p – numărul de probe în care apare specia dată
P – numărul total de probe cercetat
În funcţie de valoare constanţei în probe, speciile se pot împărţi în următoarele categorii:
C1 – specii accidentale – prezente în 1 – 25% din probe
C2 – specii accesorii
– prezente în 25,1 – 50% din probe
C3 – specii constante – prezente în 50,1 – 75% din probe
C4 – specii euconstante – prezente în 75,1 – 100% din probe
INDICELE DE SEMNIFICAŢIE ECOLOGICĂ (W)
Reprezintă relaţia dintre indicatorul structural (constanţa ‐ C) şi cel productiv (dominanţa ‐ D)
şi reliefează poziţia unei specii într‐o biocenoză (Gomoiu şi Skolka, 2001).
Se calculează folosind următoare formulă de calcul:
W = (C x D x 100)/10000
unde: W – Indicele de semnificaţie ecologică
C – constanţa
D – dominanţa

292

MANUAL de DELTA DUNĂRII

Gorgova, Tulcea
Maliuc, Gorgova
Maliuc
R.B.D.D.
Letea, Sf. Gheorghe
Caraorman, Popina
Letea
Letea
Letea
Insula Popina
Caraorman, Gr. Lupilor, Gr. Perișor
Dunăre

Specie
Coenagrion ornatum
Ophiogomphus cecilia
Arytrura musculus
Catopta thrips
Colias myrmidone
Leptidea morsei
Lycaena dispar
Graphoderus bilineatus
Morimus funereus
Osmoderma eremita

Specie
Coenagrion ornatum
Ophiogomphus cecilia
Arytrura musculus
Catopta thrips
Colias myrmidone
Leptidea morsei
Lycaena dispar
Graphoderu bilineatus
Morimus funereus
Osmoderma eremita

Nivel de periclitare Prezența în legislație

Localizarea semnalării

Specie

Lycaena thersamon
Lycaena dispar
Proserpinus proserpina
Diachrysia chryson deltaica
Diachrysia metelkana
Scarabeus affinis
Carabus clatratus auroniensis
Xylotrechus pantherinus
Plagionotus detritus
Isophya dobrogensis
Saga pedo
Palingenia longicauda

K
R
R
nt
R
V
Ex ?
Ex ?
V
V
R
Ex ?

‐
H/NAT 2000
Br. II/subendemică
Endemit local
‐
‐
‐
‐
Endemit local
Br. II/subendemică
‐

Localizarea

Perioadă semnalare

Lac Roșu
Bioregiunea Stepică
Letea; Canal Litcov‐Împuțita
Visterna (în afara R.B.D.D.)
Letea
Letea și N. Lac Erenciuc
Dispersată în R.B.D.D.
Periprava și Lac Meșter
Caraorman
Letea

Isvoreanu & Boghean 1980
Isvoreanu & Boghean 1980
Popescu‐Gorj 1967, 1968 şi 1985; 1968
Ruşti D. M. & Stănescu M. 1992
Olaru & Nemeş 1968
Marcu 1981
—
Ieniştea 1968
Ieniştea 1974
Negru în 1968

Ordin
Odonata
Odonata
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera

Perioada
favorabilă

Regăsire
după 1991
nu
nu
nu
nu
nu
nu

aprilie - iulie
mai - septembrie
iulie - septembrie
–

lacuri, canale
ape stagnante pe substrat nisipos

sfârşit mai - septembrie
sfârşit aprilie - sfârşit iulie

pajişti uscate, deschise cu tufe

da
nu
nu
nu

iunie – iulie
sezonul cald
aprilie - august
mai - septembrie

Habitat

zăvoaie de sălcii
–
R.B.D.D.
R.B.D.D.
ape dulci stagnante
zonele cu arbori
R.B.D.D.
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Studiile de entomofaună, complexe şi, în general, multidisciplinare relevă un univers, în
egală măsură, fascinant şi (în mare parte încă) necunoscut.
Fiind poate cele mai plastice, din punct de vedere al adaptării la mediu, dintre formele de viaţă
aparţinând regnului animal, insectele, sunt caracterizate de extreme, de cele mai multe ori,
spectaculoase. Vieţuitoare cu caracteristică aparte, acestea, populează planeta în toate mediile
de viaţă – de pe fundul apelor până pe crestele munţilor, din subsol până pe vârfurile celor mai
înalţi arbori şi, de asemenea, din deşerturile lumii până la poli.
 Clasa Insecta este cel mai numeros grup de vieţuitoare de pe Terra – 70% din totalul
speciilor regnului animal;
 grupul dominant al ecosistemelor terestre;
Caracteristici principale ale entomofaunei deltaice:
 R.B.D.D. – areal geografic relativ restrâns, cu o entomofaună bogată şi interesantă din
punct de vedere taxonomic;
 există o serie de specii vulnerabile pentru care a fost declarată o Listă roşie în care
entomofauna este reprezentată de 12 specii;
 10 specii de entomofaună sunt de interes comunitar;
 6 specii de entomofaună alohtone (invazive) necesită o atenţie specială în ce priveşte
efectul prezenţei acestora în R.B.D.D.
Fișă de teren entomofaună
Data (zi, lună, an)
Zona investigată
Oră sosire, plecare
Latitudine, longitudine
Numele local al zonei
Distanțe – prima localitate sau reper
Tip de habitat
Acoperire vegetație
Altitudine
Expunere
Pantă
Substrat
Tipul rocilor
Sezon
Temperatură
Lumină
Acoperire cu nori
Vânt – viteză, direcție
Transecte – direcție, dimensiuni
Asistent
Instrumente utilizate
Substanțe utilizate
Cod probă
Observații speciale
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Glosar

abdomen
ultima dintre cele trei subdiviziuni principale ale corpului insectei
antene
apendici pereche cu rol senzorial situate pe capul insectei
apical
situat la extremitatea unui organ
apter
fără aripi
cerci
apendici abdominali pereche situați în parte posterioară a acestuia
clipeus
partea centrală a feței la insecte situată sub frunte
coxa
segmentul bazal al piciorului
distal
situat periferic față de punctul de referință
dorsal
situat în regiunea posterioară a corpului sau a unui organ
elitră
aripă externă (anterioară) tare și impregnată cu chitină, tegmină
exuvie
înveliș rezultat prin năpârlirea și ieșirea adulților din pupe
femur
segmentul principal al piciorului
frunte
zonă a capului situată deasupra clipeusului
labrum
buza superioară
membranos
parte a corpului nesclerificată (neîntărită), țesut fin – flexibil
mesostern
al doilea segment strenal toracic
metanot
placa dorsală ce acoperă al trei‐lea segment toracic
metastern
al trei‐lea segment sternal toracic
metatars
primul sau segmentul bazal tarsal
micropter
aripile posterioare depășesc cel mult jumătatea abdomenului
ocel
ochi simplu
ochi compuși
ochi multifațetați mari situați lateral pe cap
organ stridulant organ de produce a sunetelor (stridulație) la insecte
ovipozitor
organ cu ajutorul căruia insectele depun ponta în substrat
partenogeneză formă de dezvoltare a unui organism dintr‐un ovul sau dintr‐o oosferă
nefecundate
pronot
disc dorsal care acoperă protoracele
prosternum
primul segment sternal toracic
sp.
specie
ssp.
subspecie
stridulație
sunet produs de organe specializate la insecte
tegmină
aripa în general superioară, mai dură, cu rol de protecție a celei de‐a doua
perechi utilizată la zbor
♀
femelă
♂
mascul
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Fig. 5. Exhaustor

Fig. 7. Cilindru pentru capturarea
nevertebratelor din stratul ierbos

Fig. 6. Capcana Barber

Fig. 8. Cort entomologic

Fig. 9. Fileu entomologic
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m

50 c

50 cm

Fig. 10. Fileul pătrat

Fig. 11. Colectarea entomofaunei arbusticole

Fig. 12. Capcană rotativă

Fig. 13. Capcană de sucţiune
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Ochi fațetați (compuși) la dipter (tabanid)
Antene pectinate la lepidopter (fluture) nocturn detaliu

298

Împerechere la ortoptere (lăcuste)
Exuvie de odonat (libelulă)

299

Saturnia pyri Denis et Schiffermüller
cel mai mare lepidopter (fluture) nocturn din Europa

Saga pedo Pallas (ortopter)
specie partenogenetică, între cele mai mari specii de insecte din Europa

300

Lepidopter (fluture)

Polyomatus icarus Rottemburg – specie comună
Ortopter (lăcustă)

Acrida ungarica Herbst – specie comună

301

Odonată (libelulă)

Sympetrum sanguineum Müller – specie relativ comună
Coleopter (gândac)

Cerocoma schreberi Fabricius – specie comună

302

Mantid (călugăriță)

Ameles heldreichi Brunner

– rar

Dermapter (urechelniță)

Forficula auricularia L. – specie comună

303

Hemipter (scorpion de apă)

Nepa cinerea L. – specie relativ comună
Dipter, tabanid (tăun)
Tabanus sp. – specie comună

304

Dociostaurus brevicollis Eversmann – juvenil
Dociostaurus brevicollis Eversmann – adult

305

Calopteryx virgo L.
specifică zonelor umede

Asiotmethis limbatus motasi
specifică zonelor de uscat de la limita exterioară a R.B.D.D.

306

Metrioptera (Zeuneriana) amplipennis Brunner von Wattenwyl
specie nouă (2010) pentru R.B.D.D.

Isophya dobrogensis
specie endemică de ortopter
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Factorii de mediu cu influenţe asupra ihtiofaunei din R.B.D.D.
Enumerarea factorilor de mediu care au efecte asupra prezenţei sau absenţei anumitor specii
de peşti şi mai ales cât de abundenţi sau frecvent întâlniţi sunt indivizii speciilor:
 Regimul hidrologic (prezenţa şi nivelul apei, inundabilitatea)
 Clima (temperaturile cu efect direct, iar vântul şi precipitaţiile cu efect indirect)
 Parametrii fizico‐chimici ai apei (transparenţa, culoarea, oxigenul dizolvat, pH, chimismul
apei – ionii)
 Geomorfologia zonei (relieful fundului, solurile, gradul de colmatare)
 Influenţele antropice (braconaj, suprapescuit, poluare, îndiguiri, etc.)
 Relaţiile intraspecifice (aglomerarea, canibalism, protecţie) şi interspecifice (parazitism,
simbioză, concurenţă, raport pradă‐prădător, etc.)
 Alţi factori (lumina, oscilaţii electromagnetice, curenţi electrici, valuri) ‐ mai mult la Marea
Neagră

 Influența regimului hidrologic
Nivelul multianual al Dunării, la staţia Tulcea, este aproape de 200 cm (din anul 1964 până în
prezent ‐ conform INMH 2011), în anii 1980 şi 2005 fiind cele mai apropiate valoric marii inundaţii
din 1970. Expansiunea speciei caras după marea inundaţie din 1970, accelerarea fenomenului de
eutrofizare după inundaţia din anul 1980 (Oosterberg et. al., 2000; Török, 2006), apariţia unei noi
specii exotice Perccottus glenii (guvidul de Amur – impropriu denumit guvid pentru că nu este o
specie de guvid, având doar mărimea unui guvid) imediat după inundaţia din 2005 (Năstase, 2007;
2009), par să se fi datorat şi cantităţilor mari de apă venite din amonte de R.B.D.D.
Totodată, cel mai mic nivel al Dunării, la staţia Tulcea, de sub 100 cm a fost în 1990, a avut ca
efect reducerea ariilor de reproducere naturală a multor specii de peşti din R.B.D.D.
În raport cu nivelul 0 al Mării Negre, 20,5 % din teritoriul deltei este sub acest reper, iar 79,5 %
deasupra acestuia. Cele mai ridicate cote de altitudine se întâlnesc pe grindurile marine (singurele
care ar rămâne neinundate, doar 8 % din deltă, la peste 8 hidrograde inundabilitate – peste 400 cm
r.M.N.). La 6 hidrograde (300 cm r.M.N) ‐ 78 % din deltă este acoperită de ape. Aceste cote nu au
fost încă constatate la staţia Tulcea, maximul din 1970 oprindu‐se undeva sub 300 cm r.M.N.
Dunărea aduce la Ceatal Chilia un volum de apă de circa 204.5 km³/an, ceea ce reprezintă un
aflux multianual de 6300 m³/s, din care doar 5% intră în complexele lacustre (Nichersu, 1996;
Driga, 2004; Gâştescu et Ştiucă, 2008).
Speciile de peşti din R.B.D.D. fac parte din zona crapului, iar după regimul hidrologic al R.B.D.D.
şi habitatele specifice, sunt împărţite în (Oţel, 2007; Nikolski 1961, Vasiliu, 1959; Bănărescu,
1964):
 Reofile – specii tipic de apă curgătoare (pe Dunăre şi braţele sale) amintind aici mihalţul,
văduviţa, scobarul, mreana.
 Limnofile – specii caracteristice apelor stagnante (lacuri, gârle, canale) precum roşioara, linul,
caracuda, ţigănuşul, ţiparul etc.
 Marine – specii exclusiv în ape sărate (specii până la izobata 20 m din mare)
 Eurihaline – specii ce suportă mari variaţii de salinitate (speciile migratoare sau unele specii
din complexul Razim‐Sinoie şi nu numai) cum sunt sturionii, scrumbia de Dunăre, rizeafca,
gingirica, aterina, guvizii.
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 Influența climei
Aceasta oferă condiţii optime pentru speciile holarctice mai ales ponto‐caspice (majoritatea).
În acelaşi timp, aici rezistă şi specii circumpolare (păstrăv de mare, mihalţ) (Bănărescu, 1964), dar
pe lângă acestea s‐au aclimatizat şi specii de peşti din zona subtropicală (specii exotice sau altele
mediteraneene), mai ales după anul 1960. Regimul termic este moderat, temperaturile crescând
spre litoral. În trecut, izoterma era de 11° C, dar, actual, temperatura aerului este în creştere cu 1‐
2° C, ajungând la 12,6° C (Conform statisticii INMH 2011). Aceasta influențează, în mod direct, şi
temperatura apei, cu efect direct şi asupra populaţiilor de peşti. Vântul: doar 25‐30 de zile fără
vânt pe an (Kiss, 1997), în deltă (ceva mai multe zile la Tulcea). Cele mai des întâlnite sunt vânturile
de nord‐est şi sud‐est – moreana (când capturile piscicole sunt crescute – vântul fiind contra
curgerii apelor, faţă de vânturile de nord, vest sau sud). Precipitaţiile sunt extrem de sărace, media
anuală nu depăşește 400 mm (Kiss, 1997) – influenţa precipitaţiilor fiind una indirectă asupra
populaţiilor de peşti.
 Influența geomorfologiei
Delta Dunării este o regiune plană (câmpie aluvială în formare). În complexele lacustre,
adâncimile variază între ‐0,5 şi ‐3 m (Driga, 2004), ceea ce favorizează speciile de talie mică şi
medie, speciile de dimensiuni mari intră din fluviu doar primăvara pentru reproducere, când apele
sunt crescute, mai rar rămân unii indivizi de talie mai mică ai speciilor mari, restul retrăgându‐se în
fluviu după reproducere când şi apele încep să scadă (Bănărescu, 1964, Năvodaru în Nichersu,
1996; Oţel, 2007).
Solurile dominante sunt cele organice (Munteanu et Curelariu, 1996) (specifice dezvoltării
speciilor limnofile), dar mai ales înspre vestul deltei sunt şi alte tipuri de sol (lut, argilă), iar în
complexul Razim‐Sinoie este nisipos (ceea ce favorizează cu preponderenţă dezvoltarea unor
anumite specii precum şalăul, guvizii). Cantitatea cea mai ridicată a aluviunilor sedimentate
(Ujvari, 1972) este în apropierea braţelor, gârlelor, canalelor (600 – 3200 g/m²) şi mult mai scăzută
în lacuri mai izolate (spre exemplu în ghiolurile Roşu – Puiu era de doar 25 g/m²). Lucruri observate
şi de localnici care disting “ape galbene”, tulburi, în apele curgătoare şi „ape negre”, transparente
în lacuri, mlaştini; acestea determină în special coloritul speciilor sau chiar diferețe în cadrul
aceleaşi specii de peşti (între indivizi) (Oţel, 2007):
 Peşti negrii (închişi la culoare) ‐ peşti închişi la culoare în apele limpezi, ape negre cum sunt
speciile de Umbridae (ţigănuşul), Cobitidae (zvârlugile), caracuda..
 Peşti gri – intermediare precum speciile de Percidae (familia bibanului), Esocidae (ştiuca).
 Peşti albi – peşti deschişi la culoare în apele tulburi, ape galbene, astfel sunt mreana,
clupeidele (scrumbiile), păstrăvul de mare.
Familia ciprinide, ca şi alte familii, are reprezentanţi în toate cele 3 categorii. Diferenţa între
cele 3 categorii se observă nu doar în colorit, ci şi în alte caracteristici precum: organele de
respiraţie (o respiraţie intestinală la zvârlugi sau respiraţie prin vezica gazoasă la ţigănuş –
respiraţii alternative la peştii negri, în cazul în care scade nivelul apei uneori până la dispariţie
totală sau apare deficit de oxigen, speciile respective rezistând un timp îndelungat chiar şi fără
apă), toleranţă la cantitate scăzută de oxigen dizolvat, sens dominant, comportament de
migraţiune (mai ales la peştii albi) (Antonescu 1957; Vasiliu, 1959; Bănărescu, 1964, Oţel, 2007).
 Influența parametrilor fizico‐chimici ai apei
Parametrii fizico‐chimici sunt esenţiali pentru existenţa populaţiilor de peşti.
 Transparenţa ‐ suspensiile şi fitoplanctonul în cantităţi exagerate indică un regim deficitar al
luminii în apă şi implicit o ihtiodiversitate redusă.
 Temperatura apei urmează variaţiile sezoniere ale temperaturii aerului. Diferenţele între fund
şi suprafaţa apei ca temperatură sunt insesizabile, datorită adâncimilor mici din ghioluri și
lacuri (adâncimea Dunării depăşește rar 20 m).
 Culoarea apei (dată de înfloririle algale sau de cantităţile de sedimente din apă).

NOŢIUNI DE BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA PEŞTILOR

309

 Oxigenul este suficient în cea mai mare parte a deltei, dar sunt şi zone deficitare în oxigen
datorită lipsei totale a plantelor, eutrofizărilor, zonelor de plaur (în aceste zone rezistă doar ţiparul
–Misgurnus fossilis, care respiră şi prin intestin).
 pH ‐ este invers proporţional cu depărtarea de Dunăre (Rudescu et. al., 1965), dar scade
foarte mult în zona plaurului, unde şi biodiversitatea este mai scăzută.
 Ionii principali cu unele excepţii (Pb, Cd), toţi se încadrează în Clasa a II‐a de Calitate (statut
ecologic bun pentru dezvoltare populaţiilor de peşti) în acord cu Normativul 161/2006 al
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu privire la clasificarea calităţii apelor pentru determinarea
statutului ecologic al corpurilor de apă (David, 2005; Teodorof et Năstase, 2012 comunicare
personală). Dintre ionii principali, evoluţia cantităţilor de azot (N) şi fosfor (P) este extrem de
importantă de urmărit (acestea fiind principalele elemente ce determină apariţia fenomenului de
eutrofizare din bălţile R.B.D.D.), în contextul sporirii cantităţii de apă adusă de Dunăre. Se observă
creşterea de 7 ori pentru fosfor (P) (până‐n anii 1980), de 14 ori (după anii 1980) şi respectiv de 4
ori (până‐n '80) şi 7 ori (după '80) pentru azot (N), cu mari influenţe asupra ecosistemelor deltaice,
inclusiv asupra peştilor (Staraş et Baboianu, 2003).
Eutrofizarea, adică dezvoltarea fitoplanctonului ca urmare a excesului de apă cu sedimente
organice ajuns în bălţi, lacuri duce indirect la scăderea transparenţei apei şi implicit la reducerea
sau dispariţia totală a vegetaţiei submerse (aşa cum a fost cazul în Delta Dunării după anul 1980).
Eutrofizarea, ca efect al poluării apelor cu nutrienţi, a determinat schimbări fundamentale în
caracteristicile biotopului. Creşterea turbidităţii apei şi reducerea ariei habitatelor cu apă limpede
şi vegetaţie acvatică macrofită a antrenat declinul speciilor tipice: ştiucă, lin, caracudă ş.a., care
deţineau ponderea la pescuitul industrial (Năvodaru et. al., 2005). În locul acestora, au proliferat
speciile de ciprinide (babuşcă, batcă, caras). În apele vest‐europene temperate, noul tip de habitat
este caracterizat de tipul plătică‐şalău, specii care se adaptează condiţiilor de eutrofizare.
Tendinţele şi evoluţia sunt asemănătoare şi în complexele lacustre din teritoriul R.B.D.D., deşi
există unele diferenţe şi particularităţi. Starea actuală a habitatelor acvatice favorizează speciile
de ciprinide cu valoare economică mai redusă (caras, plătică, babuşcă) și şalăul dintre răpitori,
care va deţine ponderea în Razim‐Sinoie şi în unele zone din deltă. Speciile de peşti caracteristice
biotopului cu apă limpede (ştiuca, linul, caracuda) nu au şanse de redresare în condiţiile actuale
(poate doar în cazul sporirii proiectelor de reconstrucţie ecologică). Se constată generaţii mai mari
de ştiucă și tendinţe de creştere a populaţiei de crap din deltă după anii cu viituri (Staraş et
Năvodaru 1995; Nichersu 1996).
 Impactul antropic asupra populaţiilor de peşti
Principalele activităţi umane care au efect negativ asupra vieţii din apele noastre sunt:
îndiguirile (a peste 100 mii ha), desecarea bazinelor acvatice în vederea realizării unei agriculturi
eficiente, folosirea substanţelor chimice şi fertilizanţilor în agricultură, supra‐pescuitul, poluarea
apelor Dunării cu substanţe nocive acumulate pe traseu (resimţită şi în apele stătătoare ale
deltei), realizarea unor canale, apa de balast a navelor (a cauzat răspândirea guvizilor), dar în
special apariţia fenomenului de eutrofizare, mai ales după anul 1980.
 Relaţiile peştilor cu alte vieţuitoare (Nikolski, 1961):
 intraspecifice (relaţii în cadrul aceleiaşi specii): aglomerări pentru hrană sau apărare ori
migraţii de reproducere, iernare (cârd, banc), protecţia pontei (somn, singnatidae), canibalism
(biban, ştiucă)
 interspecifice (relaţii între specii diferite): parazitism, simbioză, concurenţă, raport pradă‐
prădător (peşti răpitori, păsări ihtiofage, mamifere), dar şi relaţii indiferente.
Specii de peşti din Rezervația Biosferei Delta Dunării
Cercetarea peștilor din ţara noastră începe cu naturalistul italian Luigi Ferdinando Marsigli
(1726) care, în jurul anilor 1690, a locuit la Ada‐Kaleh, studiind pe lângă altele, peștii și pescăriile
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din zona cataractelor Dunării (Stăncioiu et. al., 2006).
Încadrarea sistematică (după Nelson, 2006) a ihtiofaunei din R.B.D.D.: Regn Animalia –
Încrengătura Chordata – Subîncrengătura Vertebrata – Clasa Actinopterygii (majoritatea speciilor
sunt încadrate aici, excepţie fac ciclostomii – Clasa Petromyzontida cu o specie dulcicolă de cicar
Eudontomyzon mariae şi Clasa Chondrichthyes cu 3 specii marine: rechinul‐câine, vulpea de mare
şi pisica de mare) (Oţel 2001; 2007).
În R.B.D.D., au fost identificate 135 specii încadrate în 3 Clase cu 20 Ordine, 45 Familii, ceea ce
reprezintă cca. 80 % din ihtiofauna României, din care (Oţel 2001; 2007; Năstase, 2009):
 49 specii de apă dulce (inclusiv carasul şi crapul – specii considerate exotice până nu
demult, dar s‐a dovedit ştiinţific originiea lor europeană)
 12 eurihaline (guvizi, aterina, etc.)
 9 marin migratoare (scrumbii de Dunăre, sturioni, anghila)
 9 specii exotice (incluzând recent apăruta în R.B.D.D. specia Perccottus glenii)
 56 specii exclusiv marine (probabil mai multe) (Radu et Radu, 2008; Niculaev et Anton,
2008).
În plus, sunt alte 3 specii cu situaţii incerte: scoicar (Mylopharingodon piceus) (neaclimatizat),
o specie de zvârlugă (Cobitis megaspila – în curs de recunoaştere ştiinţifică) şi scrumbia de Marea
Neagră (Alosa maeotica ‐ necapturat).
În cadrul acestui capitol de ihtiofaună, vor fi prezentate, pentru recunoaşterea lor, câteva
specii de peşti de mare importanţă comercială, ecologică sau din punct de vedere al protecţiei
precum: specii comerciale, endemice, protejate, periclitate, rare sau exotice.
 Specii de peşti periclitate
Toate speciile de sturioni sunt specii periclitate (incluse în anexele europene şi naţionale
pentru protecţie) fiind grav afectate de diverşi factori (mai ales de natură antropică ‐ Bacalbaşa,
1997), ceea ce a impus măsura specială de protecţie a lor prin prohibiţie timp de 10 ani (începând
cu 2006) şi programe de repopulare pentru refacerea stocurilor (Paraschiv et al., 2005). Totodată,
absolut toate speciile de sturioni sunt protejate de legile României şi cele europene, fiind incluse şi
în listele roşii naţionale şi internaţionale. Sturionii (cele mai vechi specii de peşti din Rezervaţie ‐
specii preistorice) sunt distribuiți în Marea Neagră, Caspică şi Adriatică, urcând pe fluviile ce se
varsă în ele pentru reproducere (Bănărescu, 1964; Oţel, 2007; Suciu et. al., 2004; Suciu, 2008). Din
cele 6 specii de sturioni (2 deja dispărute – şipul şi viza nemaifiind capturate de foarte mult timp).
Cele 6 specii se împart în două categorii mari (Suciu et. al., 2004; Suciu, 2008):
 4 sunt anadrome (trăiesc în Marea Neagră, Caspică şi Adriatică, urcând să se reproducă pe
fluviile cu vărsarea în ele ‐ morunul, nisetrul, păstruga şi şipul (dispărut).
 2 sunt potamodrome (trăiesc în fluvii euro‐asiatice şi se reproduc tot în ape dulci) ‐ cega şi
viza (dispărută).
Dintre sturioni, reprezentativ este morunul, cel mai mare exemplar de peşte capturat în
R.B.D.D. a fost în 1890 la gura Dunării (Sfântu Gheorghe) cântărind 882 kg. Specia morun se
diferenţiază de celelalte specii de sturioni prin gura semilunară, mare şi cu mustăţile aplatizate,
dar şi alte caractere meristematice (Oţel 2007).
Păstruga se deosebeşte de ceilalţi sturioni prin rostrul (botul) lung şi turtit dorso‐ventral, ca o
spadă şi prin unele caractere meristematice (30‐36 scuturi laterale, după Oţel 2007).
Nisetrul se deosebeşte de celelalte specii prin botul scurt, buza inferioară întreruptă, numărul
mai mic de scuturi laterale (25‐44) şi mustăţile cilindrice mai aproape de vârful botului decât de
gură (Oţel, 2007).
Şipul seamănă nisetrului, dar are mustăţile mai aproape de gură decât de vârful botului,
caracteristici meristematice (24‐36 scuturi laterale mai înalte, rombice). Specie dispărută în tot
arealul său geografic (mai urcă doar în fluvii din Franţa), specie eurihalină ce‐şi petrece
majoritatea timpului în mediul marin. Urcă pe fluvii, la distanţă destul de mare în cele din nordul
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Europei, doar în perioada de reproducere (martie‐iulie) şi revine în mări şi ocean la scurt timp
după depunerea pontei (Oţel, 2007).
Viza se deosebeşte de toate celelalte specii prin buza inferioară continuă, caractere
meristematice (49‐70 scuturi laterale (Oţel, 2007). Specie critic periclitată, dispărută, cunoscută
ca specie dulcicolă în bazinul Mării Negre (numai în fluvii şi, ocazional, în mediul marin) şi
eurihalină în Marea Caspică (în special), de unde intră pe fluvii numai pentru reproducere. În
mediul dulcicol, trăieşte la adâncimi mari, în zone cu albie tare şi curent puternic.
Cega se aseamănă cu păstruga mai mult, dar are rostrul mai scurt şi neturtit dorsoventral şi un
număr mai mare de scuturi laterale (58‐70 după Oţel 2007). Această specie este stenotrofă (cu
spectru trofic restrâns, limitat la unele larve de efemeride precum Palingenia longicaudata şi
Polymitarcis vigo, iar în caz de urgenţă se mai hrăneşte şi cu larvele altor chironomide, plecoptere,
odonate (Dumitriu în Bănărescu, 1964), ceea ce o face foarte vulnerabilă la eventuale schimbări
de mediu.
 Specii de interes comercial
Somnul cel mai mare capturat în R.B.D.D. a avut 400 kg şi peste 5 m lungime (în mod obişnuit,
are 1‐1,5 m). Specie eurasiatică de apă dulce bentonică (pe fundul apelor şi în gropi), care suportă
şi mediul salmastru; reofil‐limnofilă, preferând zonele adânci ale apelor curgătoare, însă se
întâlneşte şi în lacurile mari cu substrat tare sau nămolos. Somnul are o singură dorsală
rudimentară, anală foarte lungă (se uneşte aproape cu coada) şi 3 perechi de mustăţi lungi: 1
maxilară şi 2 perechi sub bărbie (4 mustăţi) (Oţel, 2007). Corpul somnului este complet lipsit de
solzi, ceea ce‐l face vulnerabil la diverşi factori. Suprapescuitul şi schimbările climatice, cu toate
repercusiunile lor, au impact negativ asupra stocurilor populaţiei de somn din R.B.D.D. Nu se
poate confunda decât poate cu mihalţul, specie (protejată de lege) de origine circumpolară tot
mai rară datorită încălzirii globale, care are doar o singură mustaţă sub bărbie şi are 2 dorsale, iar
dorsala a 2‐a este lungă (Oţel, 2007) sau cu speciile americane şi chiar africane (care însă au
analele scurte, dorsala bine dezvoltată şi o pereche de mustăţi pe cap). Speciile de somn pitic sunt
introduse pentru acvacultură şi încă nu s‐au capturat în R.B.D.D.
Reproducătorii se grupează în perechi, dimorfism sexual absent. O femelă depune 60.000‐
1.000.000 icre (care sunt toxice pentru om), funcţie de talie, în apă puţin adâncă şi bogată în
vegetaţie, motiv pentru care reproducătorii întreprind deplasări din Dunăre în bălţi şi se retrag
după reproducere din nou în Dunăre. Masculul apără teritoriul, curăţă locul de reproducere,
păzeşte ponta şi chiar o umezeşte cu coada când aceasta rămâne pe uscat, timp în care nu se
hrăneşte (Oţel, 2007). În aria R.B.D.D., somnul se hrăneşte mai ales noaptea cu orice de natură
animală ce poate fi înghiţit, din partea inferioară sau chiar specii din păturile superioare pe care le
vânează atât din masa apei cât şi de la suprafaţă. În momentul răpirii la suprafaţă, prin aspiraţia
bruscă a prăzii, somnul scoate un sunet caracteristic, ceea ce a inspirat confecţionarea unei unelte
de pescuit specifică pentru somn şi anume cloncul, care îi imită zgomotul de răpire la suprafaţă şi îl
atrage la momeală (Oţel, 2007).
Este o specie cu valoare comercială primară, de interes atât în pescuitul industrial, cât şi cel
sportiv; nu necesită măsuri speciale de protecţie, fiind protejată în timpul perioadei de prohibiţie
şi de lungimea minimă de exploatare de 50 cm lungime standard.
Crapul se diferenţiază de alte specii de ciprinide (mai ales de caras şi caracudă) prin prezenţa a
două perechi de mustăţi în colţurile gurii. Este o specie cu valoare comercială primară, de interes
atât în pescuitul industrial, cât şi cel sportiv; nu necesită măsuri speciale de protecţie, fiind
protejată în timpul perioadei de prohibiţie şi de lungimea minimă de exploatare de 35 cm lungime
standard.
Cel mai mare crap a fost prins la Sfântul Gheorghe la sfârşitul secolului 20, având 46,5 kg
(statistica Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării). Forma sălbatică se
presupune că are centrul de origine a speciei în China şi teritoriile învecinate, iar o altă zonă de

312

MANUAL de DELTA DUNĂRII

apariţie a speciei o constituie şi bazinul ponto‐caspo‐aralic, aşa cum s‐a dovedit recent ştiinţific
(Oţel, 2007). De aici, specia s‐a propagat încă din cele mai vechi timpuri (perioada antică) în
întreaga Europă, fie ca formă sălbatică, fie de cultură. Actualmente, forma sălbatică aproape că nu
mai există deoarece crapul hibrid (între forma sălbatică şi cea de crescătorii) este introdus în toate
continentele cu climă temperată, dar doar în Europa este apreciat; SUA şi Australia îl consideră
dăunător.
Știuca cea mai mare capturată în R.B.D.D. cântărea 35 kg şi avea peste 1,5 m lungime. Coloritul
verzui cu pete sau dungi galbene (culori mai vii în apele stagnante limpezi şi mai şterse în apele
curgătoare tulburi) şi botul caracteristic (cu dinţi mari asemănător unui cioc de raţă) o fac a nu se
confunda cu alte specii din R.B.D.D. Specia este una de zonă circumpolară, ce preferă apele dulci
stagnante limpezi şi bogate în plante (printre care stă la pândă și atacă fulgerător, având o vedere
foarte bună). Trăieşte şi în lacuri mari, lipsite sau sărace în vegetaţie, cu condiţia să aibă hrană. În
apele curgătoare, se cantonează în porţiunile de mal mai lente. Se adaptează şi la ape salmastre,
însă evită apele cu înfloriri algale şi respectiv cu transparenţă redusă. Ştiuca devine ihtiofagă încă
din stadiile juvenile timpurii, la lungimea de 8‐10 cm, care este atinsă deja la vârsta de 3‐5 luni
(este deja pregătită să vâneze când eclozează icrele celorlalte specii). Datorită gurii largi şi
capacităţii mari de dilatare a porţiunii anterioare a tubului digestiv, mărimea prăzilor poate fi
considerabilă, de aproximativ 1/3 din cea a prădătorului (Bănărescu, 1964; Oţel, 2007).
Specia este una cu valoare comercială primară, comună şi frecventă în R.B.D.D., de mare
interes pentru pescuitul industrial şi mai ales sportiv. Supraexploatarea şi procesul de eutrofizare
au dus la diminuarea efectivelor de ştiucă din R.B.D.D. din cauza pierderii habitatelor preferate
(unul din efectele încălzirii globale fiind înlocuirea habitatelor de macrofite acvatice submerse cu
fitoplancton), fiind una din speciile cu populaţiile în declin. Ca o primă măsură pentru refacerea
populaţiilor, a fost introducerea în ordinul de prohibiţie anual, începând cu 2005, a unei perioade
de prohibiţie specială la ştiucă în februarie‐martie, respectându‐se astfel perioada ei de
reproducere (mai devreme decât la celelalte specii).
Șalăul cel mai mare capturat în R.B.D.D. avea 15 kg şi 1,3 m lungime. Şalăul se poate confunda
cu şalăul vărgat (specie foarte rară în R.B.D.D., regăsită în listele roşii naţionale şi internaţionale şi
este de interes naţional), dar se diferenţiază de acesta prin caninii mari, în comparaţie cu şalăul
vărgat la care toţi dinţii sunt uniformi mici, ca nişte zimţi. Altă diferenţă între aceştia sunt şi dungile
bine evidenţiate la şalăul vărgat, de unde şi numele (Oţel, 2007). Şalăul este o specie eurasiatică,
stagnofil‐reofilă, adaptabilă şi la ape eutrofe (înflorite cu alge) şi salmastre. Preferă bazinele
acvatice cu albie tare (nisipos, argilos şi pietros), bine oxigenate şi le evită pe cele mâloase şi cu
vegetaţie acvatică. Se cantonează de obicei în zonele cu adâncimi medii (2‐4 m), la praguri sau
obstacole, în aşteptarea prăzii. Instinctul de răpitor ihtiofag se declanşează destul de timpuriu, din
prima vară, când puietul de şalău ajunge la lungimea de 8‐10 cm. Din al doilea an de viaţă, şalăul
devine aproape exclusiv ihtiofag, fiind oportunist în privinţa alegerii speciilor (preferă să aştepte
indivizi greoi, vulnerabili, bolnavi). În aria R.B.D.D., respectiv în Dunăre şi Razim‐Sinoie, principala
hrană a şalăului o formează guvizii (Bănărescu, 1964; Oţel, 2007). Specia este una cu valoare
comercială primară, comună şi frecventă în R.B.D.D., mai ales în complexul lagunar Razim‐Sinoie,
de mare interes pentru pescuitul industrial, dar şi sportiv, fără măsuri speciale de protecţie
(perioada de prohibiţie şi limita legală de exploatare de 40 cm lungime standard).
 Speciie endemice şi specii rare
Knipowitschia cameliae (guvidaş albăstrui) specie endemică de talie mică (până în 3 cm) a fost
semnalată numai în aria R.B.D.D., în 4 bălţi salmastre, situate la mică distanţă de ţărmul Mării
Negre, în dreptul Gurii Portiţa. În anii 1994 şi 1995, lunile iunie şi iulie când s‐a efectuat pescuitul,
guvidul era abundent în respectivele zone. După 1996, specia nu s‐a mai regăsit (dar nu este exclus
să mai existe). S‐a găsit numai în bălţi salmastre litorale, cu adâncimi de 0,5‐1,5 m, cu fund mâlos,
cu densitate mare de amfipode şi ghidrin. Se pare că durata de viaţă este de 1 an, adulţii murind
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după prima reproducere (în iulie‐august nu s‐au mai regăsit) (Nalbant et Oţel, 1995, Oţel, 2007).
Exemplarele în viaţă sau proaspete prezintă o culoare generală negricioasă cu irizaţii albăstrui
şi abdomenul mai decolorat (faţă de Knipowitschia caucasica – specie des întâlnită în R.B.D.D. şi
care e colorată în cenuşiu‐gălbui, cu pete la femele sau benzi transversale la mascul). La scurt timp
după moarte sau la cele conservate, ies în evidenţă numeroase pete negre, de dimensiuni
variabile, pe întreaga suprafaţă a corpului (Oţel, 2007).
Unele dintre cele mai mici şi cu cel mai scurt ciclu al vieţii de circa 1 an de zile, dintre
vertebratele din R.B.D.D. sunt şi speciile de gasterosteide, ghidrinul (Gasterosteus aculeatus) şi
osarul (Pungitius platygaster), alături de cele 2 specii de Knipowitschia.
Cele 4 specii sunt foarte mici (nu depăşesc 5 cm) şi totodată extrem de rare în R.B.D.D., dar
neprotejate de lege şi neincluse în listele roşii. Speciile de gasterosteide se diferenţiază clar prin
prezenţa a 3 spini dorsali la ghidrin şi respectiv 9 la osar (Oţel, 2007).
 Specii cu metode interesante de reproducere
La 3 categorii de specii, se întâlnesc 3 moduri interesante de reproducere şi adaptare la
supravieţuirea speciei în condiţii noi, schimbătoare de mediu sau pentru ocupare de noi teritorii,
precum: la caras, la familia Singnatide şi la Serranus; la specia anghilă, se întâlneşte cea mai lungă
migraţie de reproducere.
Carasul (Carassius gibelio), ca şi crapul, se consideră a fi originar din Asia de E, dar s‐a dovedit
ştiinţific că este o zonă de apariţie şi existenţă a unei populaţii de caras şi în Europa Centrală până
în Siberia (Froese et Pauly, 2012), încât azi se poate afirma că specia caras este nativă (a nu se
confunda, cum s‐a făcut până acum cu specia caras auriu Carasius auratus, care, într‐adevăr, este
est‐asiatică şi a fost introdusă în Europa ca peşte de ornament). S‐a dovedit ştiinţific diferenţa
între caras (Carasius gibelio) şi carasul auriu (Carassius auratus), carasul nu este o variaţie a celei
de‐a doua specii (Carassius auratus gibelio), aşa cum se credea.
Totuşi, odată cu schimbările climatice ce au avut şi au loc, au dus la expansiunea şi explozia
speciei, încât în R.B.D.D., dintr‐o specie foarte rară în trecut, acum este principala resursă
piscicolă, mai ales după marea inundaţie din 1970, înlocuind una din principalele specii
comerciale ce exista în trecut în R.B.D.D., caracuda (Carassius carassius).
Specia caras este nativ expansivă datorită unor proprietăţi de adaptare:
 prezintă fenomenul de gino‐geneză, femelele de caras pot coloniza singure noi teritorii prin
capacitatea lor de a se împerechea cu masculii altor specii din aceeaşi familie (mai ales crap,
caracudă) cu imprimarea genomului matern, adică din ouăle fecundate apar doar alte femele
de caras (Oţel, 2007);
 rezistenţă/toleranţă la un mediu degradabil;
 plasticitate ecologică;
 spectru trofic larg.
Carasul se diferenţiază de crap prin lipsa mustăţilor. Însă specia cu care se aseamănă este
caracuda, ele diferenţiindu‐se prin (Oţel, 2007; Bănărescu, 1964):
 corpul mai mult înalt decât lung la caracudă, la caras invers.
 culoarea auriu‐ruginie la caracudă cu o pată neagră la baza caudalei (juvenilii şi mai rar la
adulţi); la caras culoarea este argintie.
 culoarea peritoneului (se observă doar la sacrificarea exemplarelor): negru la caras, sidefiu la
caracudă.
 radiile înotătoarei dorsale la caracudă sunt zimţate până aproape de bază, la caras doar până
la mijloc.
Diferenţierea este foarte importantă între cele două specii deoarece, actual, populaţiile de
caracudă sunt în declin; de aceea, specia este strict protejată prin ordinul de prohibiţie anual şi
inclusă în listele roşii naţionale şi internaţionale; specie de interes naţional, pe când carasul este
permis a fi exploatat (nu necesită măsuri speciale de protecţie, decât perioada de prohibiţie
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anuală generală şi limita minimă legală de 15 cm lungime standard).
În acest context, sunt mulţi pescari care opresc în capturile lor şi exemplarele de caracudă,
ceea ce este ilegal şi mai ales periculos pentru viitorul speciei caracudă.
Alt mod interesant de reproducere se întâlneşte la familia căluţului de mare (Syngnatide). Acul
de mare (gen.Syngnathus) şi Căluţul de mare comun (gen.Hippocampus): femelele depun ouăle
într‐o pungă incubatoare a masculului, unde stau până la ecloziune, dar şi ca larve un timp după
ecloziune, după care sunt expulzate în exterior, protejate fiind de mascul pentru o scurtă perioadă
(Radu et Radu, 2008; Niculaev et Anton, 2008). Specia Syngnathus abaster (undrea) este una
dintre speciile genului Syngnathus, specie eurihalină (singura dintre aceste specii ce se găseşte şi
în mediul dulcicol), este nativă în expansiune, în prezent ocupând noi teritorii cu apă dulce.
Un al treilea mod interesant de reproducere întâlnit la hermafroditul exclusiv marin Serranus
scriba (Marea Neagră), unul din rarii peşti hermafrodiţi (fiecare individ deţine atât icre cât şi lapţi),
iar când depune icrele eliberează şi o cantitate de lapţi – autofecundare (Radu et Radu, 2008;
Niculaev et Anton, 2008).
O curiozitate în lumea peştilor din R.B.D.D. este întâlnită la anghilă. Cea mai lungă migraţie de
reproducere este întreprinsă de anghilă, femelele la 8‐14 ani şi masculii la 10‐18 ani străbat cei
8.000 km până în Marea Sargasselor în 6 luni de zile, unde, la o adâncime de 400 m, depun icrele şi
mor. Tineretul migrează înapoi în apele Europei, inclusiv aria R.B.D.D., in circa 3‐4 ani (Bănărescu,
1964; Oţel, 2007). Forma serpentiformă deosebeşte specia de toate celelalte specii din R.B.D.D.
 Specii protejate de legislaţia europeană (DCE 92/43EEC) şi naţională (OU 57/2007) din
R.B.D.D.
Specii a căror conservare necesită desemnarea zonelor speciale de habitate:
 de interes comunitar (anexa 2): cicar, şip, Alosa sp. (scrumbii), avat, oblet mare, boarţă,
porcuşori, zvârlugă, ţipar, dunăriţă, răspăr, fusar,
 de interes naţional (anexa 3): cicar, Alosa sp. (scrumbii), ţigănuş, răspăr, ghiborţ de Dunăre,
Zingel sp. (fusar şi pietrar), avat, oblet mare, porcuşori, sabiţă, boarţă, zvârlugă, ţipar,
dunăriţă.
Specii strict protejate:
 de interes comunitar (anexa 4): pietrar, ghiborţ de Dunăre, şip (legislaţia românească anexa
4A), şip.
 de interes naţional (anexa 4B): cernuşcă, caracudă, mihalţ, şalău vărgat, percarina, moacă de
brădiş, sirman.
Specii a căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management:
 de interes comunitar(anexa 5): guvid cu cap mare (Neogobius eurycephalus), guvid de Zostera
(Zosterisesessor ophiocephalus), hanos (legislaţia românească anexa 5A), toţi sturionii,
mreana, răspăr, pietrar, Alosa sp. (scrumbii).
 de interes naţional (anexa 5B): toţi sturionii, Alosa sp. (scrumbii), mreana, pietrar.
Alte specii protejate prin ordinul de prohibiţie anual: păstrăv de mare (Salmo labrax),
caracuda, mihalţ.
Pietrarul specie de interes european în anexa 5 şi naţional în anexele 4A, 5A iar fusarul specie
de interes european în anexa 2 şi naţional în anexa 3. Ambele specii fac parte din listele roşii
naţionale şi internaţionale. Nu se confundă cu alte specii din ihtiofauna R.B.D.D., iar diferenţa
dintre ele constă în (Oţel, 2007):
 peduncul caudal lung şi subţire la fusar, scurt şi gros la pietrar
 5 benzi laterale late, oblice la fusar, iar la pietrar de multe ori lipsa benzilor
 număr mic de radii în cele două dorsale pentru fusar.
Comune ambelor specii: specii extrem de rare, endemice bazinului Dunării, în care există
puţine informaţii cu privire la biologia lor. Sunt specii tipic reofile, preferând zonele mai adânci (în
Dunăre), cu substrat tare, mai ales nisip şi pietriş. Nu formează cârduri şi nu întreprind migraţii, de
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obicei stă nemişcat pe fundul apei. Reproducerea are loc în perioada martie‐mai. Icrele sunt
depuse pe pietre sau crengi. Se hrănesc cu nevertebrate bentonice şi ocazional cu icre şi puiet de
peşte, mai ales noaptea (Oţel, 2007). Fiind extrem de rare (mai ales fusarul) şi de dimensiuni medii
şi mici nu prezintă interes pentru pescuit comercial sau sportiv, doar accidental pot fi capturate.
Răspărul, specie de interes european în anexele 2 şi 5 şi naţional în anexa 3. Ghiborţul de
Dunăre, specie de interes naţional în anexele 3 şi 4A. Diferenţa dintre ele, dar şi față de ghiborţul
comun (Gymnocephalus cernuus) constă în:
 răspărul se diferenţiază de celelalte două prin 3 dungi laterale (orientate longitudinal) şi
botul alungit;
 ghiborţul lui Balon (de Dunăre) are corpul mai înalt şi benzi late transversale.
 ghiborţul comun are corpul îngust, fără benzi.
Toate speciile de ghiborţi au radiile dorsale transformate în ţepi veninoşi, care pot provoca
dureri surde şi de lungă durată, uneori pot duce la coacerea degetelor care vor necesita operaţii
chirurgicale, acesta fiind şi unul din motivele pentru care nu prezintă interes pentru pescuitul
industrial şi sportiv, deşi carnea lor este gustoasă ca a tuturor percidelor (Oţel, 2007).
Răspărul are areal geografic european limitat la bazinul Dunării şi râul Kamcea din estul
Bulgariei. În R.B.D.D., este considerată specie comună în tot şenalul Dunării şi braţele sale şi rară în
Razim‐Sinoie. Lipseşte în restul apelor dulci stagnante, decât doar accidental poate fi întâlnit.
Specie reofilă, dulcicolă ce preferă albiile cu substrat tare (nisipos, pietros sau argilos), evoluând la
fund, la adâncimi medii, uneori în cârduri. Hrana constă în nevertebrate bentonice şi ocazional icre
şi puiet de peşte (Oţel, 2007).
Ghiborţul lui Balon (de Dunăre), nume dat în cinstea ihtiologului polonez Eugene Balon, are ca
areal geografic limitat numai bazinul Dunării, de la vărsare şi până în Germania, iar în R.B.D.D. ‐
numai în Dunăre, unde, actualmente, este o specie relativ comună. Fiind o specie descoperită
destul de recent (1974), biologia sa nu este pe deplin studiată. Este strict reofilă, preferând zonele
de fund, bine oxigenate şi cu substrat tare. Specia este solitară, fiind activă atât ziua cât şi noaptea,
iar teritorialismul este pronunţat. Se hrăneşte cu nevertebrate bentonice şi, ocazional, cu puiet de
peşte (Oţel, 2007).
Speciile genului Alosa ‐ fam. Clupeidae ‐ ord. Clupeiformes:
Scrumbia de Dunăre, specie de interes european în anexele 2 şi 5 şi naţional în anexele 3 şi 5A,
iar rizeafca, specie de interes european în anexele 2 şi 5 şi naţional în anexele 3 şi 5A.
Diferenţele dintre ele nu sunt prea evidente cu ochiul liber (foto 11), constând în:
 dimensiuni mari la adulţii de scrumbie şi mai mici pentru cei de rizeafcă,
 spini branhiali mai lungi şi mai numeroşi pentru rizeafcă,
 corp mai comprimat lateral, la baza capului una sau mai multe pate negre (5‐6), de obicei
pentru rizeafcă (Năvodaru et Waldman, 2003).
Scrumbia de Dunăre (Alosa immaculata) – specie tipică doar în Marea Neagră şi de Azov, dar
urcă în perioada de reproducere pe Dunăre, Nistru, Nipru şi Don (până la aproape 1000 km în
amonte), iar în Dunăre, actualmente, migraţia ei se opreşte la barajul Porţile de Fier. Răspândire în
R.B.D.D.: tot traseul litoralului Mării Negre, iar în perioada de reproducere, în tot lungul Dunării şi
exemplare izolate în Razim‐Sinoie (Oţel, 2007, Năvodaru et Waldman, 2003). Specie pelagică
eurihalină, ce trăieşte în mare, iar în sezonul de reproducere urcă pe fluviile tributare, la distanţe
de sute de kilometrii. Iernează în Marea Neagră la distanţă de ţărm şi la adâncimi apreciabile
(până la 90 m). În aria R.B.D.D., migraţia de reproducere pe Dunăre se declanşează la temperatura
apei de 3‐5° C (februarie‐martie), cu intensitate maximă la 9‐17° C (aprilie‐mai) şi se încheie la 22‐
26° C (sfârşitul lunii iulie). Primele cârduri care pătrund în Dunăre sunt cele de talie mare. S‐a
constatat că există o ciclicitate de 10‐11 ani privind vârfurile de migraţie, acest aspect fiind
influenţat şi de nivelurile Dunării (Năvodaru et Waldman, 2003). Icrele sunt depuse în mod grupat
(Bănărescu, 1964), în bancuri, de obicei noaptea şi dimineaţa. Plutesc în masa apei şi sunt purtate
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de curenţi (Oţel, 2007). După reproducere, adulţii se întorc în mare, inclusiv puietul din anul
curent (2‐3 cm), care se semnalează la ţărm începând cu sfârşitul lunii iunie. Adulţii scrumbiei de
Dunăre nu se hrănesc în perioada migraţiei pe fluviu, ci numai în mare, de aceea de cele mai multe
ori exemplarele se întorc slăbite şi parazitate în mare sau mor ori sunt capturate de pescari (Oţel,
2007).
Este de mare valoare comercială şi una din cele mai importante specii pentru pescuitul
industrial în aria R.B.D.D. În Marea Neagră, se capturează ocazional un număr mic de exemplare la
talienele marine instalate pentru şprot şi hamsie. Ponderea o constituie pescuitul în Dunăre, în
perioada migraţiei de reproducere, la ave de scrumbie trase în derivă, lestate pentru pescuitul
între ape sau aproape de fund. Perioada de pescuit se desfăşoară pe toată perioada migraţiei, dar
recoltarea ei din mediu face obiectul măsurilor de management, precum stabilirea unor intervale
de prohibiţie, dimensiunea minimă legală de exploatare de 22 cm lungime standard.
Rizeafca (Alosa tanaica) are ca areal acelaşi cu cel al scrumbiei de Dunăre, în Marea Neagră,
Marea Azov și Marea Marmara, de unde pătrunde în limanuri şi afluenţi în tot lungul litoralului,
Dunăre şi bălţile sale, până la Călăraşi. De asemenea, specia a fost identificată recent şi la Porţile
de Fier. Specia este menționată în R.B.D.D. ca fiind relativ frecventă în toată zona litorală a Mării
Negre, Razim‐Sinoie, Dunăre şi unele lacuri intra‐deltaice dar cu fluctuaţii numerice sezoniere şi
anuale (Oţel, 2007). Specie eurihalină anadromă, care migrează pentru reproducere din mare în
ape dulci curgătoare sau stagnante dulci şi salmastre. Iernează în mare şi se apropie de ţărm
primăvara devreme, când apa are temperatura de aproximativ 6° C (Bănărescu, 1964).
Maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2‐3 ani. Perioada de reproducere durează din
aprilie până în iunie, la temperatura apei de 14‐15ºC (Oţel, 2007). Spre deosebire de scrumbie,
rizeafca se hrăneşte şi în apele dulci, unde poate sta o perioadă îndelungată, iar deseori, rămâne şi
peste iarnă aici. În aria R.B.D.D., în Dunăre, se pescuieşte prin aceleaşi metode ca şi scrumbia şi în
multe cazuri în amestec cu aceasta, însă în cantităţi mult mai mici, încât de cele mai multe ori nu
este evidenţiată ca specie distinctă în captură. Majoritatea capturilor se realizează la gurile Dunării
şi în Marea Neagră, la talienele instalate pentru şprot şi hamsie (Oţel, 2007).
Valoarea sa alimentară este de calitate ca şi a scrumbiei, dar, fiind mai mică, este mai puţin
căutată în mod expres; recoltarea ei însă face obiectul măsurilor de management, precum
respectarea perioadei de prohibiţie și a dimensiunii minime legale de exploatare de 15 cm
lungime standard.
Ţigănuşul şi ţiparul, ambele specii sunt total diferite de alte specii din R.B.D.D.; de asemenea,
sunt considerate specii de interes naţional (anexa 3), iar comunitar (anexa 2) doar ţiparul.
Ţigănuşul se regăseşte şi pe listele roşii naţionale (Oţel et.al., 2000; Bănărescu in Botnariuc et
Tatole, 2005) şi internaţionale. Ambele specii pot fi momeli pentru pescuitul sportiv la somn, ceea
ce face ca populaţiile lor să fie afectate şi de interesul comercianţilor şi pescarilor amatori de a le
captura (în special ţiparul).
Ţigănuşul (Umbra krameri) are ca habitat preferat bălţile mici, cu fund mâlos şi bogate în
vegetaţie din întreg bazinul Dunării din Austria până la vărsare. În deltă, constituie una dintre cele
mai importante comunităţi, arealul ei fiind în scădere, rezumându‐se la câteva bălţi şi lacuri. Acest
aspect se datorează mai ales fenomenului de eutrofizare prin reducerea habitatelor favorabile și
anume bălţi cu vegetaţie acvatică. Formează mici cârduri și este foarte rezistent la deficitul de
oxigen, având capacitatea de a respira oxigen atmosferic datorită vezicii gazoase puternic
vascularizată, de aceea la secarea apei se îngroapă în mâl, unde rezistă timp îndelungat (Oţel,
2007). Specie de talie mică, nesemnificativ pentru pescuit, poate doar (accidental) ca momeală
pentru specii ca somnul.
Ţiparul (Misgurnus fossilis): arealul geografic este din Franţa şi până la Volga, în majoritatea
apelor stagnante colinare şi de şes, în porţiunile lente şi braţele moarte ale fluviilor şi râurilor, până
în apropierea zonei montane, Dunăre şi bălţile sale, în iazuri şi heleşteie. Datorită faptului că
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posedă suplimentar respiraţie intestinală, în cazul deficitului de oxigen respiră prin înghiţirea
aerului de la suprafaţă, iar când bălţile seacă, ţiparul se îngroapă în nămol, până la o adâncime de
aproximativ 20 cm, făcându‐şi o cameră mai largă unde stă încolăcit şi protejat de mucus
împotriva deshidratării; pentru respiraţie, aceasta comunică cu exteriorul printr‐un orificiu îngust;
şi îşi reia activitatea acvatică la o nouă inundare (Oţel, 2007).
Boarţa şi avatul: ambele specii sunt de interes naţional (anexa 3) şi comunitar (anexa 2).
Boarţa se diferenţiază de alte specii prin banda irizată albăstrie de pe pedunculul caudal şi este
indicatoare de comunităţile de scoici (locul unde îşi depune ponta). Avatul este singurul răpitor
ihtiofag din ord. Cypriniformes prezent în R.B.D.D., fără dentiţie bucală, diferenţiindu‐se de alte
specii din acest ordin prin gura sa mare. Atât avatul, cât şi boarţa sunt considerate ca specii
periclitate în Europa şi de aceea au fost incluse în documentele legislative. În ţara noastră, şi, în
general, în partea sudică a arealului său, speciile sunt încă frecvente şi abundente.
Avatul (Aspius aspius): specie dulcicolă reofil‐stagnofilă, întâlnindu‐se atât în râuri, cât şi în
lacuri dulci şi chiar salmastre. Avatul este un răpitor diurn, fără dinţi pe maxilar şi mandibulă (are
ca toate ciprinidele doar dinţi faringieni), ce vânează de obicei la suprafaţa apei, în grupuri sau
exemplare izolate, mai ales obleţi (Oţel, 2007). Fiind o specie cu valoare comercială secundară,
interesul pentru pescuitul industrial este scăzut încadrându‐se în categoria „alte specii”, dar
prezintă un interes crescut în pescuitul sportiv.
Boarţa (Rhodeus amarus) este răspândită în Europa, din estul Franţei până la Ural şi Caucaz,
ajungând la sud până în nordul Asiei Mici. Dimorfismul sexual este prezent tot timpul anului,
masculii fiind mai viu coloraţi, însă, în perioada reproducerii, culoarea se intensifică în diferite
nuanţe, mai ales violaceu. Tot în perioada reproducerii, se întâlnesc femele cu ovopozitorul
prolabat pentru depunerea icrelor între valvele scoicilor, mai ales scoicile din genul Anodonta şi
Unio (Oţel, 2007). Specie mică (până la 8 cm), folosită doar ca momeală vie sau moartă pentru
speciile de răpitori.
 Specii exotice
Existenţa şi aclimatizarea speciilor exotice, mai ales din zone mai călduroase, reprezintă un
semn al încălzirii globale. Sunt actual 9 specii alohtone (Oţel, 2007; Năstase, 2007; 2009; Froese et
Pauly 2012):
Sângerul (Hypophthalmichthys molitrix), specie est‐asiatică introdusă pentru acvacultură în
anii '60, actual s‐a dovedit ştiinţific faptul că se reproduce şi natural în R.B.D.D., este o specie
relativ constant întâlnită în R.B.D.D., diferă de novac prin faptul că sare peste obstacole şi are
carena ventrală până la istm (impropriu spus gât).
Novacul (Hypophthalmichthys nobilis), foarte asemănător sângerului, a avut acelaşi traseu cu
acesta, doar că este mai puţin abundent, diferenţiindu‐se de sânger prin carena ventrală care
ajunge de la anus doar până la locul de inserţie al înotătoarelor ventrale.
Murgoiul bălţat (Pseudorasbora parva): specie est‐asiatică, introdusă accidental în fermele
piscicole sub formă de ouă sau larve odată cu crapii chinezeşti, de unde a scăpat în mediul natural
aclimatizându‐se. Actual, specia este relativ comună și în extindere peste noi areale. Se
deosebeşte de alte specii prin talia mică, gura superioară şi marginea întunecată a solzilor (la
adulţi) sau o bandă întunecată transversală laterală (la juvenili).
Cosaşul (Ctenopharingodon idella): specie est‐asiatică introdusă pentru acvacultură tot în anii
'60, mare consumatoare de vegetaţie acvatică superioară, actualmente se capturează mai rar, dar
atunci când scapă din ferme piscicole este abundent. Se aseamănă foarte mult crapului, doar că e
mai alungit şi nu are mustăţi.
Scoicarul (Mylopharingodon piceus): specie est‐asiatică introdusă pentru acvacultură tot în
anii '60, cu regim trofic strict de scoici, actualmente nu s‐a aclimatizat, dispărând din aria R.B.D.D.
Se aseamănă foarte mult crapului, doar că e mai alungit, mai închis la culoare şi nu are mustăţi.
Chefalul cu ochii roşii (Mugil soiuy): specie est‐asiatică introdusă în Ucraina pentru
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acvacultură, a scăpat în mediul natural şi s‐a răspândit şi pe coastele litorale româneşti; intră şi în
lacul Sinoie, iar actual, se capturează destul de multe exemplare. Se deosebeşte de celelalte specii
de chefali prin ochii cu iris portocaliu şi înotătoarele roşiatice‐portocalii.
Bibanul soare (Lepomis gibbosus): specie nord‐americană introdusă ca peşte de ornament, s‐
a aclimatizat, iar în prezent, este comună pe întreg arealul R.B.D.D. Coloritul său viu o diferenţiază
de toate celelalte specii din R.B.D.D.
Guvidul de Amur (Perccottus glenii): specie est‐asiatică introdusă accidental de ucraineni şi nu
numai, de unde a scăpat în mediul natural, s‐a aclimatizat şi s‐a răspândit în aproape toată Europa,
inclusiv România (Nalbant et.al, 2004), de curând (Năstase, 2007; 2009), inclusiv în R.B.D.D.
Specie dăunătoare, cu populaţii în creştere, se diferenţiază de toate celelalte specii.
Percarina (Percarina demidoffi): specie de talie mică cu areal restrâns, este o relicvă pontică,
cu populaţii în declin în unele zone de baştină (Don şi Kuban), dar cu creşterea efectivelor în
complexul Razim‐Sinoie, unde a găsit o nişă favorabilă dezvoltării după găsirea ei din 1984. Este
singura specie exotică protejată la nivel naţional datorită populaţiilor restrânse. Se deosebeşte de
puietul de şalău prin numărul redus de radii în dorsale şi corpul puţin alungit, iar de speciile de
ghiborţi, prin faptul că are cele două dorsale libere, neunite (Oţel et Bănărescu, 1986; Oţel, 2007).
Pe lângă cele 9 specii exotice, trebuie amintite şi cele 3 rase ale crapului (Cyprinus carpio – crap
Lausitz, oglindă şi piele aduse din Germania), care au fost sau sunt prezente în diferite ferme
piscicole (sub formă de puiet sau adulţi), de unde accidental au scăpat în mediu natural. Totodată
este posibil să mai existe şi în R.B.D.D., alte 5 specii de peşti introduse pentru acvacultură: specii de
buffalo (Ictiobus cyprinellus, Ictiobus niger) din care s‐au găsit în trecut câteva exemplare în lacul
Razim scăpate din fermele piscicole din apropiere, dar, odată cu abandonarea cultivării lor, nu s‐au
mai regăsit nici în mediul natural; Poliodon spathula sturion cu cioc de raţă, introdus în România
pentru acvacultură e posibil să fi ajuns şi în mediul natural, probabil în curând şi în R.B.D.D.; specii
de somn american (Ameiurus nebulosus şi Ameiurus melas) introduse din America de Nord şi în
România, deja capturate în bazinul Dunării, foarte posibil să fi ajuns şi în R.B.D.D.
Metodologie
Materiale folosite:
 Biologice – exemplare întregi, organe (înotătoare, dinţi faringieni,etc.)
 Chimice – multi‐parametru: oxigen dizolvat, pH, conductivitate.
 Fizice – temperatura (termometru electronic), transparenţa (disc Secchi).
 Altele – computer, aparat foto, literatura de specialitate.
Metode de eşantionare (foto 18): cele mai recomandate pentru ape stagnante şi nu numai,
sunt 2 metode complementare (Năvodaru, 2008):
 pescuit electric – în zona malurilor
 pescuit cu setci – în larg, cu ape deschise:
– setci/ave comerciale cu sirec (oblete, babuşcă, scrumbie, morunaş şi crap).
– setci Nordice (4‐12 setci / lac în funcţie de suprafaţa lacului (Nyberg et Degerman, 1988;
CEN/TC 230 in 2002) cu 12 panouri de 2,5 m cu ochiuri diferite de la 6 la 55 mm.
Setcile şi avele se pot instala de la mal spre larg sau înspre centrul lacurilor, în mai multe
puncte, pentru a acoperi toată suprafaţa de studiu.
Pescuitul electric de cercetare se face la mal, la o adâncime de maxim 1,5 m, realizându‐se cu
următoarele dispozitive electrice:
 din barcă, cu aparatul electric (DEKA 7000);
 cu aparatul pe spate sau în rucsac (samus) pentru adâncimi mici şi foarte mic.
Pescuitul electric este o metodă complementară pescuitului cu setci şi ave, aceasta din urmă
rămâne deocamdată metoda principală în cercetare. Pescuitul electric este o alternativă pentru
găsirea acelor specii de dimensiuni mici ce se găsesc în maluri şi care nu pot fi capturate altfel.
Pescuitul electric ştiinţific nu omoară nici un individ, toţi revenindu‐şi aproape instantaneu
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dacă nu au fost scoşi din apă. Doar cei care fac obiectul unei probe sunt studiaţi, măsuraţi şi
cântăriţi, după care sunt eliberați.
Pentru Dunăre şi braţele sale, se pot folosi cele două metode complementare descrise
anterior în zone cu curent slab sau se folosesc în plus următoarele metode de pescuit:
 pescuitul în derivă cu ave de scrumbie sau alte ave cu ochiuri diferite, pentru speciile de
peşti din masa apei.
 traulare de fund cu cadru metalic sau trandadaie pentru speciile bentonice. metodă extrem
de dificilă, depinzând de curăţenia fundului Dunării;
 pescuitul cu volocul în zonele de mal cu plaje întinse şi ape de adâncimi mici;
 uneori se folosesc şi undiţe, lansete, pripoane pentru speciile de guvizi şi nu numai.
Pescuitul în complexul Razim‐Sinoie se bazează mai ales pe pescuitul cu năvodul și se poate
face atât în larg, cât şi spre mal. Uneori, pentru comunităţi aglomerate, în anumite zone, se
folosesc prostovolul sau mini‐traulul.
Datele brute obţinute în teren sunt introduse într‐un sistem de calcul, unde abundenţa şi
biomasa vor fi standardizate în funcţie de metoda de eşantionare folosită (pentru setci, se
standardizează la 100 m² setcă/noapte, iar pentru pescuitul electric la ora de pescuit electric)
pentru comparație între ani.
Ulterior, analiza datelor se va face prin interpretare matematică (Odum, 1975; Schwerdtfeger,
1975; Botnariuc et Vădineanu, 1982, Gomoiu et Skolka 2001; Şindrilariu et.al., 2002; Sârbu et
Benedek, 2004), utilizând:
 indicatorii ecologici analitici
 indicatori ecologici sintetici
Parametrii ecologici se încadrează în anumite limite redate sub formă de clase.
Studiul peştilor şi pescăriilor din R.B.D.D. presupune evaluarea experimentală a comunităţilor
de peşti, precum şi analiza stocurilor piscicole pe baza pescuitului ştiinţific pentru prelevare de
probe din natură, realizat de către personalul specializat din cercetare. Pe baza capturilor,
efortului de pescuit și a altor elemente înregistrate (de Administrația Rezervației Biosferei Delta
Dunării şi Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură) la pescuitul comercial, se foloseşte un
sistem specific de calcul în vederea obţinerii cotelor de exploatare pentru următorul an (Staraş et.
al., 1996).
În vederea studierii factorilor care influenţează prezenţa şi starea speciilor de ihtiofauna, sunt
necesare studii ample în timp şi spaţiu. În R.B.D.D., au fost identificate 135 specii de peşti
aparţinând a 3 Clase cu 20 Ordine, 45 Familii reprezintând peste 80 % din ihtiofauna României.
Impactul antropic accentuat de efectele încălzirii globale a avut ca principal efect degradarea
unor habitate (preferate de unele specii) care a dus, în consecinţă, la diminuarea comunităţii unor
populaţii de peşti. Un efect negativ al activităţii umane în contextul schimbărilor climatice este şi
proliferarea unor specii alohtone sau autohtone cu potenţial expansiv care concură cu succes
speciile locale, unele dintre ele aflate în declin.
Efectele schimbărilor climatice se observă la nivelul speciilor sensibile (protejate la nivel
naţional şi internaţional), a celor aflate în declin ca urmare a deteriorării habitatelor preferate:
 speciile de peşti de interes comunitar: cicar, sturioni, scrumbii, avat, oblete mare, boarţa,
porcuşori, zvârlugi, ţipar, dunăriţă, mreana, răspăr, pietrar, fusar.
 speciile de peşti de interes naţional: toate speciile de interes comunitar cărora li se adaugă:
ţigănuşul, sabiţa, ghiborţul de Dunăre, cernuşca, caracuda, mihalţul, şalăul vărgat, percarina,
moaca de brădiş, sirmanul, guvidul cu cap mare (Neogobius eurycephalus), guvidul de Zostera
(Zosterisesessor ophiocephalus), hanosul.
Aclimatizarea unor specii exotice din zone asemănătoare sau chiar mai călduroase de pe glob
este un alt efect al acestor variații climatice înrădăcinându‐se în fauna piscicolă naturală (sânger,
novac, chefal cu ochii roşii, murgoi bălţat, biban soare şi mai nou guvidul de Amur) și întăresc ideea
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că efectul acestor schimbări climatice este și îmbogăţirea ihtiofaunei din R.B.D.D. Nu se cunosc
toate repercusiunile care vor avea loc direct prin competiție sau indirect prin aducerea unor noi
paraziţi.
Habitatele cu apă limpede şi vegetaţie acvatică bogată sunt în continuă degradare în prezent,
prin accelerarea fenomenului de eutrofizare datorat şi încălzirii globale, fapt ce implică şi scăderea
efectivelor unor populaţii de peşti ce preferau aceste habitate (ştiuca, caracuda, linul, ţigănuşul).
Expansiunea unor specii autohtone cu o largă plasticitate ecologică, precum carasul (care datorită
rarităţii în trecut în R.B.D.D. a fost considerat mult timp o specie exotică, introdusă ca specie de
ornament), a explodat după inundaţia din 1970, devenind principala resursă piscicolă la ora
actuală, în detrimentul altor specii precum caracuda, care are efective în declin. Expansiunea
carasului a fost accentuată şi de schimbările climatice, în sensul creşterii mediei anuale a
temperaturilor cu 1‐2° C.
Glosar de termeni:
alohtone = specii exotice aduse intenţionat sau accidental de pe alte meleaguri în diferite regiuni
autohtone = specii băştinaşe, native apărute într-un anumit areal unde s-au dezvoltat
anadrome = organisme ce migrează din ape marine în ape dulci pentru reproducere
areal = suprafaţa ocupată de o anumită specie
catadrome = organisme ce migrează din ape dulci în ape marine pentru reproducere
dimorfism sexual = diferenţe evidente între sexele aceleiaşi specii, mai ales în perioada de reproducere
eurihaline = organisme ce se încadrează între limite largi ale variaţiei de salinitate
eutrofe = ape cu cantităţi mari de substanţe dizolvate (azotaţi, fosfaţi)
eutrofizare = fenomen de îmbogăţire a apei cu substanţe nutritive dizolvate, ceea ce duce la transparenţă
redusă a apei şi la dezvoltare exagerată a algelor microscopice.
ginogeneză = fenomen prin care femelele unor specii pot coloniza singure noi teritorii prin capacitatea lor de a
se împerechea cu masculii altor specii din aceeaşi familie cu imprimarea genomului matern, adică din
ouăle fecundate apar doar alte femele
habitat = arealul unei specii cu toţi factorii de mediu (biotici şi abiotici) din acel areal
hermafrodit = organism ce prezintă atât organe sexuale femeieşti cât şi masculine
ihtiofag = care se hrăneşte cu peşte
ihtiologie = ramură a biologiei ce se ocupă cu studiul peştilor
înfloriri algale = dezvoltarea accentuată a algelor microfite (microscopice) ca urmare a cantităţilor mari de
produşi din azot şi fosfor din mediul acvatic.
limofile = organisme ce preferă apele stagnante
macrofite = organisme vegetale vizibile cu ochiul liber
mezotrofe = ape cu cantităţi medii de substanţe dizolvate (azotaţi, fosfaţi)
natant = plutitor
oligotrofe = ape cu cantităţi mici de substanţe dizolvate, apă limpede, aproape pură
plancton = organisme acvatice microscopice plutitoare (fito – vegetale şi zoo – animale), deplasate în special
de curenţii apei
potamodrome = organisme ce migrează pe distanţe scurte din râuri, fluvii în lacuri, bălţi sau în sens invers,
pentru reproducere
reofile = organisme ce preferă apele curgătoare
stenohaline = organisme ce se încadrează între limite apropiate ale variaţiei de salinitate
submers = în masa apei
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PRIN CONVENȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI LEGISLAȚIA ROMÂNĂ
Conventia
Legislatia Romana
de la Berna Directiva Habitate
OU 57/2007
Specii
Anexa
Anexa
Anexa
3
5A
II
IV
II
4B
III
V
4A
Ballerus ballerus L.
1
Ballerus sapa Pallas
1
Vimba vimba L.
1
Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg
1
1
Acipenser ruthenus L.
1
1
1
Acipenser stellatus L.
1
1
1
1
1
1
Acipenser sturio L.
1
1
Acipenser nudiventris Lovetzsky
1
1
Alosa immaculata Bennett
1
1
1
1
1
Alosa tanaica Grimm
1
1
1
1
Aspius aspius L.
1
1
1
Barbus barbus L.
1
1
Chalcalburnus chalcoides Gueldenstaedt
1
1
1
Chondrostoma nasus L.
1
Cobitis taenia L.
1
1
1
Eudontomyzon mariae Berg
1
1
1
Romanogobio albipinnatus Lukasch
1
1
1
Romanogobio kessleri Dybowsky
1
1
Neogobius fluviatilis Pallas
1
Neogobius kessleri Gunther
1
Zoosterisessor ophyocephalus Pallas
1
Neogobius syrman Nordmann
1
1
Gymnocephalus baloni Holcic & Hensel
1
1
1
Gymnocephalus schraetser L.
1
1
1
1
Huso huso L.
1
1
1
Leucaspius delineatus Heckel
1
Misgurnus fossilis L.
1
1
1
Pelecus cultratus L.
1
1
1
Proterorhinus marmoratus Pallas
1
1
Rhodeus amarus Bloch
1
1
1
Rutilus frisii Nordmann
1
Sabanejewia aurata bulgarica Drensky
1
1
1
Silurus glanis L.
1
Sander volgensis Gmelin
1
1
Syngnathus abaster Risso
1
1
Umbra krameri Walbaun
1
Zingel streber Siebold
1
1
1
Zingel zingel L.
1
1
1
1
Neogobius eurycephalus Kessler
Hippocampus guttulatus Cuvier
1
Carassius carassius L.
1
Petroleuciscus borysthenicus Kessler
1
Lota lota L.
1
Pungitius platygaster Kessler
1
Percarina demidoffi Nordmann
1
Mesogobius batrachocephalus Pallas
2
1
7
TOTAL
34
10
16
3
10
14

5B

1

1

1
3
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Dispozitive de eşantionare

cu aparat de pescuit electric din barcă

cu aparatul pe spate

Metode de eşantionare

pescuit electric în zona malurilor

pescuit cu setci în larg

colectare probe biologice

analiza calitativă și cantitativă a speciilor

pescuit cu năvodul

pescuit cu plasă pe cadru metalic (trandadaie)

323

Acipenser ruthenus L. ‐ Cega

Silurus glanis L. ‐ Somn

Lota lota L. ‐ Mihalţ

324

Cyprinus carpio L. ‐ Crap

Esox lucius L. ‐ Ştiucă

Sander lucioperca L. ‐ Şalău

Sander volgensis Gmelin ‐ Şalău vărgat

325

Knipowitschia cameliae Nalbant et Otel ‐ Guvidaş albăstrui

Knipowitschia caucasica Berg

Gasterosteus aculeatus L. ‐ Ghidrin

Pungitius platygaster Kessler ‐ Osar

326

Carassius gibelio Bloch ‐ Caras

Carassius carassius L. ‐ Caracuda

327

Anguilla anguilla L. ‐ Anghila

Zingel zingel L. ‐ Pietrar

Zingel streber Siebold ‐ Fusar

328

Gymnocephalus schraetser L. ‐ Răspăr

Gymnocephalus baloni Holčic et Hensel ‐ Ghiborţ de Dunăre

Gymnocephalus cernuus L. ‐ Ghiborţ

329

Alosa immaculata Bennett ‐ Scrumbia de Dunăre

Alosa tanaica Grimm ‐ Rizeafca

Umbra krameri Walbaun ‐ Ţigănuş

Misgurnus fossilis L. ‐ Ţipar

330

Rhodeus amarus Bloch ‐ Boarţa

Aspius aspius L. ‐ Avat

Hypophtalmichthys molitrix Valenciennes ‐ Sânger

Hypophtalmichthys nobilis Richardson ‐ Novac

331

Liza haematocheila Temminck et Schlegel ‐ Chefal cu ochi roşii

Lepomis gibbosus L. ‐ Biban soare

Perccottus glenii Dybowski ‐ Guvid de Amur

332

Ctenopharyngodon idella Valenciennes ‐ Cosaş

Percarina demidoffi demidoffi Nordmann ‐ Percarina

Pseudorasbora parva Temmink et Schlegel ‐ Murgoi bălţat

FAUNĂ
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AMFIBIENI ŞI REPTILE DIN
REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Zsolt Csaba TÖRÖK

În actualul perimetru al Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost semnalate până în prezent
10 specii authotone de amfibieni și un hibrid, respectiv 12 specii autohtone de reptile.
AMFIBIENI
Tritonul dobrogean (Triturus dobrogicus)
Morfologie externă. Triturus dobrogicus este un triton de dimensiuni mari (Fuhn, 1960),
lungimea corpului unor adulți fiind de peste 17 cm (Gherghel et Iftime, 2009). Adulții au partea
dorsală a corpului de culoare brună, cu pete mai închise, gușa neagră cu pete albe, iar abdomenul
colorat în portocaliu sau cărămiziu. Creasta de pe partea dorsală a trunchiului este o caracteristică
a masculilor în perioada de reproducere (ea se reduce în lunile când tritonii duc o viață
preponderent terestră).
Biologie. Adulții sunt activi în timpul nopții (în perioada de reproducere sunt activi și în cursul
zilei). Perioada de reproducere începe în februarie – martie și poate dura până în prima jumătate a
verii (Cogălniceanu et al., 2000).
Ecologie. Specia este predominant acvatică, preferă apele stagnante și zonele de mal ale
apelor slab curgătoare. După perioada de reproducere adulții părăsesc mediul acvatic, dar stau în
imediata vecinătate a apelor.
Statutul de conservare al speciei la nivel global și european este „Near Threatened” (“aproape
amenințată”) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu statutul de
„nepericlitată“ (Oțel et al., 2000).
Tritonul dobrogean este specie strict protejată (***, 1993a) și încadrată în categoria speciilor a
căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare (***, 2007b).
Tritonul comun (Triturus vulgaris)
Morfologie externă. Triturus vulgaris are dimensiuni relativ mici, lungimea corpului unui adult
fiind de 8 – 9 cm (Fuhn, 1960). Corpul adulților este brun deschis pe partea dorsală și galben‐
deschisă (cu pete de culoare brun‐închisă) pe partea ventrală. Creasta înaltă și continuă de pe
partea dorsală a masculilor este prezentă numai în perioada de reproducere.
Biologie. Adulții sunt activi în timpul nopții (în perioada de reproducere sunt activi și în cursul
zilei). Perioada de reproducere începe în februarie și durează până în aprilie – mai (Cogălniceanu
et al., 2000). Larvele eclozează după 15 zile de la depunerea pontei și își încheie metamorfoza la
cca. 3 luni de la eclozare (Fuhn, 1960).
Ecologie. Specia este acvatică în perioada de primăvară, preferând apele stagnante (de mici
dimensiuni) sau încet curgătoare. După perioada de reproducere adulții părăsesc mediul acvatic,
dar stau în vecinătatea apelor.
Statutul de conservare al speciei la nivel global este de „Least concern” (puțin îngrijorător), la
nivel european este „Near Threatened” (“aproape amenințată”) (Temple et Cox, 2009). În Lista
Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu statutul de „insuficient cunoscut“ (Oțel et al., 2000).
Tritonul comun este specie strict protejată (***, 1993a) și încadrată în categoria speciilor de
interes național care necesită protecție strictă (***, 2007b).
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Buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina)
Morfologie externă. Bombina bombina este o broască de dimensiuni mici, corpul adulților are
cca 4 cm (Fuhn, 1960). Partea dorsală a corpului, acoperită de negi numeroși, este cafenie sau
cenușie, cu pete de culoare închisă (verzui sau brun‐negicioase). Partea ventrală a corpului este
neagră, cu pete mici albe și pete mari colorate de la portocaliu până la roșu. Pielea întregului corp
conține și așa‐numite glande mici, ale căror secreție irită mucoasele conjunctive (produc
lăcrimare) și mucoasele nazale (provoacă strănutul) (Fuhn, 1960). Pupila este triunghiular‐
cordiformă.
Biologie. Perioada de reproducere începe în aprilie și poate dura uneori până în august
(Cogălniceanu et al., 2000). O pontă cuprinde până la 100 de ouă, însă o femelă poate să depună
mai multe ponte în cursul aceluiași an (Fuhn, 1960). Masculii au o voce caracteristică, ușor de
recunoscut, ei vociferând mai intens în perioada de reproducere.
Ecologie. Specia este predominant acvatică, activă și în timpul zilei, și o perioadă după lăsarea
serii. Preferă bălțile (corpurile acvatice de adâncime mică, dar este prezentă și pe malul lacurilor
cu luciu de apă mare sau ale canalelor și brațelor Dunării.
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Buhaiul de baltă cu burta roșie este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria
speciilor de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
conservare și în categoria speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***,
2007b).
Broasca râioasă brună (Bufo bufo)
Morfologie externă. Bufo bufo este un amfibian de dimensiuni mari: masculii au lungimea
corpului mai mare de 7 cm, iar femelele pot fi mai mari de 11 cm (Cogălniceanu et al., 2000).
Corpul este de culoare brună, mai închisă pe partea dorsală a corpului și mai deschisă pe partea
abdominală. O parte din glandele mari de pe partea posterioară a corpului se grupează în așa‐
numitele „glande parotoide”, plasate în urma ochilor. Pupila adulților are forma unui romb culcat,
irisul fiind de culoare portocalie.
Biologie. Adulții sunt activi noaptea, exceptând perioada de reproducere când depunerea
pontelor poate avea loc și la lumina zilei. În schimb, juvenilii (exemplare recent metamorfozate)
sunt activi atât ziua, cât și noaptea. Perioada de reproducere este de regulă în lunile martie și
aprilie. Metamorfoza larvelor are loc în perioada iulie – august (Cogălniceanu et al., 2000). Vocea
masculului are intensitate redusă, emițând sunete numai în perioada de reproducere (în alte
perioade ale anului vociferează numai în situații de stres).
Ecologie. Adulții sunt prezenți în habitate terestre, doar în perioada de reproducere fiind în
diferite bălți și în apele de mică adâncime din zona de mal ale unor lacuri sau cursuri de apă cu o
curgere lină.
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „aproape amenințată“ (Oțel et al., 2000).
Broasca râioasă brună este specie protejată (***, 1993a) și încadrată în categoria speciilor a
de interes național care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Broasca râioasă verde (Bufo viridis)
Morfologie externă. Bufo viridis este o specie de dimensiuni relativ mari, corpul adulților
maturi atingând lungimi de peste 8 cm (Fuhn, 1960). Culoarea de fond a corpului este albicioasă,
pe partea dorsală fiind o serie de pete de culoare verde. O parte din glandele mari de pe partea
posterioară a corpului se grupează în așa‐numitele „glande paritoide”, plasate în urma ochilor.
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Pupila adulților are forma unui romb culcat, irisul fiind de culoare verzui‐aurie.
Biologie. Adulții sunt activi noaptea, exceptând perioada de reproducere când depunerea
pontelor poate avea loc și la lumina zilei. Perioada de reproducere este din martie până în iunie
(ponta este depusă sub forma unor cordoane care pot avea mai mulți metri lungime).
Metamorfoza larvelor are loc în perioada iulie – septembrie (Cogălniceanu et al., 2000). Vocea are
intensitate redusă, adulții emițând sunete numai în perioada de reproducere (în alte perioade ale
anului vociferează numai în situații de stres).
Ecologie. Adulții sunt prezenți în medii de viață terestre, cu excepția perioadei de reproducere
(când se împerechează și depun ponta în diferite bălți, uneori și în apele de mică adâncime din
zona de mal ale unor lacuri sau cursuri de apă cu o curgere lină).
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Broasca râioasă verde este specie strict protejată (***, 1993a) și încadrată în categoria
speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Broască săpătoare burnă (Pelobates fuscus)
Morfologie externă. Pelobates fuscus este o specie de dimensiuni relativ mici, adulții având
corpul rareori mai lung de 5 cm (Fuhn, 1960). Dintre speciile autohtone de amfibieni, larvele de
Pelobates fuscus au dimensiunile cele mai mari (pot atinge în mod excepțional și o lungime de 16
cm). Pe partea dorsală a corpului adulții au culoare de fond albicioasă – gălbuie, cu pete de
dimensiuni mari (de obicei maronii, uneori măslinii sau prezentând un desen mai șters). Pupila
adulților este verticală numai în medii luminoase (în cursul nopții pupila este rotundă).
Biologie. Este un amfibian nocturn, activ de regulă după orele 21 – 22 (în perioada de
reproducere adulții sunt activi și în timpul zilei). În timpul zilei stă îngropat în sol (unde se îngroapă
cu ajutorul unor tuberculi de pe membrele posterioare). Perioada de depunere a pontei este
martie – aprilie, metamorfoza larvelor durează aproximativ 3 luni de la depunerea pontei (Fuhn,
1960).
Ecologie. Specia este prezentă în zone cu sol afânat. După părăsirea locurilor de reproducere,
în timpul zilei Pelobates fuscus stă ascuns în sol.
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Broasca săpătoare brună este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria
speciilor de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
conservare și în categoria speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***,
2007b).
Broască săpătoare verde (Pelobates syriacus)
Morfologie externă. Pelobates syriacus este o specie de dimensiuni mari, lungimea corpului
adulților ajungând până la 9 cm. Larvele de Pelobates syriacus sunt de dimensiuni mari (pot avea și
lungimi de cca. 15 cm) (Cogălniceanu et al., 2000). Corpul are culoare deschisă (alb‐gălbui sau gri)
pe partea dorsală cu pete de dimensiuni mari, neregulate maro‐verzui. Pupila este verticală numai
în medii luminoase (în cursul nopții pupila este rotundă).
Biologie. Este o specie strict nocturnă (activă de regulă după orele 21 – 22), care în timpul zilei
stă îngropată în substrat. Perioada de reproducere este martie – mai, larvele se metamorfozează
în iulie ‐ august.
Ecologie. Specia suportă bine apele salmastre (larvele se pot dezvolta și în bălțile cu apă cu
salinitate ridicată din complexul lagunar). În sudul R.B.D.D. specia este mai frecventă decât
broasca săpătoare brună, fiind probabil mai bine adaptată nișelor ecologice din habitatele cu
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substrat nisipos caracteristice grindurilor din respectiva zonă.
Statutul de conservare al speciei: la nivel global și la nivelul continentului european este de
„Least concern” (puțin îngrijorător), la nivelul Uniunii Europene are statutul „Near Threatened”
(aproape amenințată) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „periclitat“ (Oțel et al., 2000).
Broasca săpătoare verde este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria
speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Brotăcel (Hyla arborea)
Morfologie externă. Brotăcelul este un amfibian de dimensiuni mici, lungimea corpului
adulților fiind de cca 4,5 cm (Fuhn, 1960). Culoarea uzuală a exemplarelor metamorfozate este
verde deschisă pe partea dorsală a corpului și albicioasă, fără pete, pe partea ventrală. La vârful
degetelor are discuri adezive. Masculul are un singur sac vocal, plasat sub gușă, pielea în acea zonă
a corpului fiind de culoare mai închisă decât la femele.
Biologie. Este o specie activă noaptea (uneori pot fi întâlnite exemplare active și în cursul zilei –
mai ales în zilele noroase și în perioada de reproducere). Este singurul amfibian arboricol din
România. Se poate cățăra pe diferite suprafețe verticale (trunchiuri de copaci, stânci etc.) și are
capacitatea de a‐și schimba culoarea pielii de pe partea dorsală a corpului în funcție de tipul
substratului pe care este așezat. Vocea masculului este stridentă, putând fi percepută de la mai
multe sute de metri și de către om. Perioada de reproducere este în lunile aprilie și mai. Ponta (sub
forma unor grămezi de dimensiuni mici – aglomerările de ouă au un diametru de câțiva cm) este
depusă noaptea. Metamorfoza larvelor are loc în perioada iulie – august.
Ecologie. Adulții sunt prezenți în habitate acvatice (ape stagnante de mici dimensiuni) numai
în perioada de reproducere. În restul anului se află în zone terestre, pe tufe, copaci, în stufăriș etc.
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Brotăcelul este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de interes
comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Broasca mare de lac (Rana ridibunda)
Morfologie externă. Rana ridibunda este o specie de dimensiuni mari, corpul adulților putând
atinge și lungimea de 15 cm (Cogălniceanu et al., 2000). Tuberculul metatarsal (de la baza primul
deget al membrului posterior) are o dimensiune mică în comparație lungimea primului deget.
Partea dorsală a corpului are de regulă fondul de culoare verde, cu pete mari, de culoare mai
închisă (până la negru). Abdomenul este albicios, cu pete mari, de culoare închisă, sacii vocali ai
masculilor sunt de culoare gri‐cenușie, iar coapsele membrelor posterioare sunt marmorate cu
alb și cenușiu‐bruniu (Cogălniceanu et al., 2000).
Biologie. Perioada de reproducere în general începe în luna martie și poate dura până în mai –
iunie (Cogălniceanu et al., 2000). O femelă depune până la cca. 10.000 ouă, larvele pot atinge
lungimi de 9 cm (Cogălniceanu et al., 2000) și își încheie metamorfoza la cca. 3 – 4 luni de la
depunerea pontei (Fuhn, 1960). Adulții hibernează de regulă pe fundul apelor.
Ecologie. Rana ridibunda este o specie acvatică, fiind întâlnită în cele mai diverse corpuri
acvatice, inclusiv în zonele cu plante acvatice natante ale unor lacuri cu acvatoriu întins.
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Broasca mare de lac este specie protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar a căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de
management (***, 2007b).
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Broasca mică verde (Rana lessonae)
Morfologie externă. Rana lessonae este o specie de dimensiuni medii, lungimea corpului la
adulți fiind de cel mult 9 cm (Cogălniceanu et al., 2000). Tuberculul metatarsal (de la baza primul
deget al membrului posterior) are o dimensiune mare în comparație cu lungimea primului deget.
Partea dorsală a corpului are fondul de culoare verde sau brună, pe partea latero‐dorsală existând
de regulă câte o dungă de culoare deschisă (de‐a lungul cordoanelor dorsale formate din
aglomerarea unei părți a așa‐numitelor „glande mari” ale pielii). Abdomenul este fără pete
evidente, sacii vocali ai masculilor sunt de culoare albă, iar coapsele membrelor posterioare sunt
marmorate cu galben și negru (Cogălniceanu et al., 2000).
Biologie. Perioada de reproducere începe de regulă în luna aprilie. Larvele își încheie
metamorfoza în cursul lunilor iulie și august. Vocea masculilor este net diferită de cea a masculilor
de broaște mari de lac și broaște mici de lac. Adulții hibernează mai degrabă în ascunzișuri de pe
uscat, uneori și în apă.
Ecologie. Rana lessonae este o specie mai puțin acvatică (în comparație cu Rana ridibunda și
hibridului Rana kl. esculenta), fiind întâlnită de regulă în ape cu adâncime mică sau în zonele din
vecinătatea acestora. Suportă bine uscăciunea și poate supraviețui și în bălți care seacă periodic.
Statutul de conservare al speciei: atât la nivel global, cât și la nivel european este de „Least
Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „insuficient cunoscut“ (Oțel et al., 2000).
Broasca mică verde este specie protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes național care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Broasca mică de lac (Rana kl. esculenta)
Morfologie externă. Rana kl. esculenta este un amfibian de dimensiuni relativ mari, corpul
adulților putând atinge lungimea de până la 12 cm (Cogălniceanu et al., 2000). Această broască
este un hibrid al celorlalte două specii (Rana ridibunda și Rana lessonae). Tuberculul metatarsal
(de la baza primul deget al membrului posterior) are o dimensiune intermediară (în comparație cu
lungimea primului deget) față de situația constatată la speciile Rana lessonae și Rana ridibunda. La
adulți partea dorsală a corpului are de regulă fondul de culoare verde, cu pete brune și de regulă
cu o bandă de culoare mai deschisă de‐a lungul coloanei vertebrale. Abdomenul este albicios,
uniform colorat (fără pete evidente). Sacii vocali ai masculilor sunt de culoare gri‐cenușie (ceva
mai deschise la culoare decât la masculii de Rana ridibunda), iar coapsele membrelor posterioare
sunt marmorate cu alb (Cogălniceanu et al., 2000).
Biologie. Broasca mică de lac este un amfibian predominant acvatic, activ în cursul zilei.
Perioada de reproducere începe în aprilie ‐ mai (Cogălniceanu et al., 2000). O femelă depune cca.
5.000 ouă, larvele pot atinge lungimi de 7,5 cm (Cogălniceanu et al., 2000) și își încheie
metamorfoza la cca. 3 – 4 luni de la depunerea pontei (Fuhn, 1960). Adulții hibernează atât pe
uscat, cât și în apă (Cogălniceanu et al., 2000). Masculii pot atinge maturitatea sexuală după prima
hibernare, în timp ce femelele numai după două hibernări (Cogălniceanu et al., 2000).
Ecologie. Rana kl. esculenta este un amfibian care poate fi întâlnit în cele mai diverse corpuri
acvatice (inclusiv în zonele cu plante acvatice natante ale unor lacuri cu acvatoriu întins)
(Cogălniceanu et al., 2000).
Statutul de conservare al broaștei mici de lac: atât la nivel global, cât și la nivel european este
de „Least Concern” (puțin îngrijorător) (Temple et Cox, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. nu este
nominalizată (Oțel et al., 2000).
Broasca mică de lac este considerată „specie” protejată (***, 1993a), încadrată în categoria
speciilor de interes comunitar a căror prelevare din natură și exploatare fac obiectul măsurilor de
management (***, 2007b).

338

MANUAL de DELTA DUNĂRII
REPTILE

Țestoasa dobrogeană (Testudo graeca)
Morfologie externă. Carapacea bombată poate avea lungime de 27 cm la masculii adulți (și
ceva mai mic în cazul femelelor adulte) și are culoarea de fond galben‐deschisă. La juvenilii
proaspăt eclozați carapacea este de cca. 3 cm lungime și este de culoare galbenă, măslinie sau
gălbuie. Coada este scurtă, rotunjită la capăt. Între coadă și fiecare membru posterior se află un
tubercul cornos, mare, conic (Fuhn et Vancea, 1961).
Biologie. Testudo graeca este o specie diurnă, terestră. Perioada de acuplare (împerechere)
este mai, ponta fiind depusă în iunie, iar juvenilii eclozează din ouă în septembrie. Se hrănește cu
diferite vegetale, în special cu ierburi, dar preferă plantele suculente (Fuhn et Vancea, 1961).
Ocazional consumă și materiale bogate în calcar (inclusiv excremente uscate), probabil pentru
preluarea calciului necesar dezvoltării și întăririi carapacei. Se retrage în locurile de hibernare în
luna octombrie (Fuhn et Vancea, 1961), de unde iese de regulă la începutul lunii aprilie.
Ecologie. Specia este adaptată tuturor tipurilor de habitate existente pe platoul continental,
fiind mai frecventă la marginea pădurilor și în habitate cu tufărișuri, însă în lipsa acestora este
prezentă și în zonele lipsite de vegetație lemnoasă (cum este cazul populațiilor din nordul
grindului Salee și sudul grindului Chituc).
Statutul de conservare al țestoasei dobrogene este la nivel global și la nivel european de
„Vulnerable” (vulnerabil) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată tot cu
statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Țestoasa dobrogeană este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor
de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și în
categoria speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Țestoasa de apă (Emys orbicularis)
Morfologie externă. Carapacea este mai puțin bombată decât al țestoasei dobrogene. La
adulți, lungimea carapacei poate atinge peste 16 cm la masculi și peste 17 cm la femele, în timp ce
juvenilii proaspăt eclozați au carapacea de cca. 3 cm lungime. Atât carapacea, cât și membrele și
capul au fondul de culoarea negricioasă, fiind presărate cu pete și linii galbene.
Biologie. Țestoasa de apă este o specie carnivoră, hrana constând din viermi, melci, insecte
acvatice, pești (de regulă puiet de pește), tritoni, broaște (de regulă mormoloci) etc. (Fuhn et
Vancea, 1961). Perioada de împerechere este martie – aprilie (Fuhn et Vancea, 1961). Ponta
(formată din cca. 3 – 15 ouă) este depusă începând cu sfârșitul lunii mai (majoritatea însă în iunie)
în gropi săpate pe uscat de femelă, locul în care sunt ascunse ouăle fiind acoperit de femelă cu o
bucată de pământ pe care o impregnează cu urină. Juvenilii eclozează din ouă în luna august.
Țestoasa de apă hibernează în apă, de la sfârșitul lunii septembrie până în martie, deși există
observații sporadice asupra unor exemplare active și în lunile de iarnă.
Ecologie. Emys orbicularis este o specie acvatică, prezentă în ape stagnante sau lin curgătoare,
însă adulții pot fi întâlniți (mai ales în perioada de reproducere) și în habitate terestre, la distanță
mare de malurile apelor.
Statutul de conservare al țestoasei de apă: la nivel global este considerat ca fiind fie „Lower
Risk” (“risc redus”), fie de ”Near Threatened” (“aproape amenințat”); la nivelul continentului
european are statut „Near Threatened” (“aproape amenințat”), însă la nivelul Uniunii Europene
are statut de „Vulnerable” (“vulnerabil“) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizată cu statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Țestoasa de apă este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și în
categoria speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
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Șopârla de câmp (Lacerta agilis)
Morfologie externă. Lacerta agilis este o șopârlă de dimensiuni relativ mari, adulții având o
lungime totală de peste 20 cm (femelele fiind puțin mai mari decât masculii) (Fuhn et Vancea,
1961). Culoarea generală a părții dorsale a corpului este brună, cu pete mai închise de‐a lungul
coloanei vertebrale. Pe laturile corpului există oceli (pete negre care au în centrul lor câte un punct
de culoare deschisă), iar pe părțile latero‐dorsale există câte o bandă de culoare deschisă. În
R.B.D.D. există și exemplare în cazul cărora domină culoarea verde (Kotenko et al., 1993) sau care
au partea dorsală colorată uniform în brun‐roșcat, fără pete dorsale și fără liniile latero‐dorsale.
Biologie. Perioada de împerechere a șopârlei de câmp este mai – iunie. Ponta este depusă în
lunile iunie – iulie, iar juvenilii (de cca. 10 cm lungime) eclozează din ouă la sfârșitul lunii august
(Fuhn et Vancea, 1961). Adulții hibernează de la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii
aprilie (juvenilii hibernează din octombrie până în martie) (Fuhn et Vancea, 1961).
Ecologie. Șopârla de câmp populează mai ales zonele cu țipirig (Juncus sp.), însă au fost
observate exemplare și în locuri cu alte tipuri de habitate, din interiorul pădurilor, din plantații
forestiere sau nisipurile de pe cordonul litoral.
Statutul de conservare al șopârlei de câmp nu este stabilit la nivel global, dar la nivel european
este de „Least Concern” (puțin îngrijorător) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizată tot cu statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Șopârla de câmp este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Gușterul vărgat (Lacerta trilineata)
Morfologie externă. Lacerta trilineata este o șopârlă de dimensiuni mari, adulții având o
lungime totală de peste 35 cm (Fuhn et Vancea, 1961) (în mod excepțional pot avea corpul mai
lung de 40 cm). Juvenilii au cca 8 cm la eclozare din ou (Fuhn et Vancea, 1961). La masculi culoarea
generală a părții dorsale a corpului este verde‐gălbui sau verde deschis, cu câte o pată mică,
neagră, pe fiecare solz. Partea ventrală a corpului este uniform colorată în galben. Laturile gâtului
sunt colorate cu albastru deschis, însă pe gușă nu există niciodată culoare albastră (Fuhn et
Vancea, 1961). Femelele adulte au culoare verzuie, cu trei dungi pe partea dorsală a trunchiului.
Juvenilii sunt de culoare brună, cu 5 dungi paralele pe trunchi (trei dungi pe partea dorsală a
trunchiului și câte o dungă pe părțile laterale ale trunchiului).
Biologie. Perioada de împerechere este în mai, depunerea pontelor fiind la începutul lunii
iulie. Juvenilii eclozează din ouă la sfârșitul lui august și în septembrie.
Ecologie. Pe platoul continental gușterul vărgat populează de regulă zonele ecotonale
(marginale) ale pădurilor, lipsind de regulă din păduri cu coronament compact (specia este
sporadică în zonele stepice – în aceste locuri este prezentă în apropierea tufelor, respectiv în
ravene, valea unor cursuri de apă și alte zone accidentate, care oferă locuri de refugiu acestei
specii de talie mare). În R.B.D.D. gușterul vărgat este prezent numai în câteva zone, la limita dintre
platoul continental și malurile lacurilor din complexul lagunar Razim‐Sinoie.
Statutul de conservare al gușterului vărgat este, atât la nivel global, cât și la nivel european, de
„Least Concern” (puțin îngrijorător) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizată tot cu statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Gușterul vărgat este specie strict protejată (***, 1993a) și încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Gușterul comun (Lacerta viridis)
Morfologie externă. Gușterul comun este o șopârlă de dimensiuni mari, adulții atingând și
lungimi de 40 cm (dar în majoritatea cazurilor nu depășesc 35 cm lungime) (Fuhn et Vancea, 1961).
La masculi culoarea generală a părții dorsale a corpului este verde, cu numeroase puncte negre,
verzi deschis sau gălbui. Partea ventrală a corpului este galben‐verzuie. Gușa, laturile capului și
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gâtului sunt colorate cu albastru (Fuhn et Vancea, 1961). Femelele adulte au culoare verde, brună
sau combinația acestor două culori deseori având și două (rareori patru) linii pe trunchi, dar
niciodată nu au linie vertebrală. După eclozare juvenilii sunt de culoare brun deschisă, uneori cu
mici puncte negre (chiar și ocele deschise) pe laturile corpului.
Biologie. Perioada de împerechere este mai, ponta fiind depusă la sfârșitul lunii iunie și
începutul lunii iulie. Juvenilii eclozează din ouă în cursul lunii august.
Ecologie. Gușterul comun populează majoritatea tipurilor de habitate naturale terestre de pe
platoul continental dobrogean, fiind prezentă chiar și în păduri cu coronament compact. În
R.B.D.D. gușterul comun este prezent numai în câteva zone, la limita dintre platoul continental și
valea Dunării, dar a fost semnalat și din plantații din apropierea limitei sudice a complexului
lagunar Razim‐Sinoie.
Statutul de conservare al gușterului comun este, atât la nivel global, cât și la nivel european, de
„Least Concern” (puțin îngrijorător) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. nu este
nominalizată (Oțel et al., 2000).
Gușterul comun este specie strict protejată (***, 1993a) și încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Șopârla de iarbă (Podarcis taurica)
Morfologie externă. Podarcis taurica este o șopârlă de dimensiuni relativ mici, adulții atingând
o lungime totală de maximum 19 cm (din care cca. două treimi sunt reprezentate de coadă) (Fuhn
et Vancea, 1961). La eclozare din ou juvenilii au cca. 3 cm lungime (Fuhn et Vancea, 1961). Masculii
au o bandă lată, verde, de‐a lungul coloanei vertebrale, mărginită de pete de culoare maronie care
se pot contopi și ele în câte o dungă latero‐dorsală. Pe laturile corpului au câte o dungă de culoare
deschisă (gălbuie), și o parte din solzi sunt de culoare albastră. Zona inferioară a capului este de
culoare albă, dar gușa, abdomenul și partea inferioară a cozii sunt colorate în portocaliu sau în
roșu‐portocaliu. Femelele adulte au de regulă culoare maronie pe partea dorsală, însă există și
exemplare brune‐măslinii sau verzi. Abdomenul este de culoare deschisă (albicioasă).
Biologie. Perioada de împerechere este aprilie – mai, ponta fiind depusă în a doua jumătate a
lunii mai. Juvenilii eclozează din ouă în luna septembrie.
Ecologie. Șopârla de iarbă populează în primul rând habitatele stepice, preferând zonele mai
sărace în vegetație, deși exemplare sporadice pot fi prezente și în păduri cu coronament compact.
În R.B.D.D. este prezentă pe câteva grinduri din sudul complexului lagunar și de‐a lungul limitei
platoului continental.
Statutul de conservare al șopârlei de iarbă este, atât la nivel global, cât și la nivel european, de
„Least Concern” (puțin îngrijorător) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizată tot cu statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Șopârla de iarbă este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Șopârla de nisip (Eremias arguta)
Morfologie externă. Eremias arguta este o șopârlă de dimensiuni relativ mici, masculii având o
lungime totală de cca. 15 cm (femelele fiind cu 1 – 2 cm mai mici decât masculii) (Fuhn et Vancea,
1961). Culoarea generală a părții dorsale a corpului este bruniu‐cenușie, cu oceli (pete albicioase,
înconjurate de solzi de culoare închisă) așezați în șiruri paralele de‐a lungul coloanei vertebrale. La
exemplarele tinere ocelii pot fi contopiți, formând linii albicioase paralele cu coloana vertebrală
(Fuhn et Vancea, 1961). Abdomenul este de culoare albicioasă, fără pete sau desene.
Biologie. Șopârlele de nisip se pot deplasa foarte repede, având și capacitatea de a se îngropa
rapid în nisip cu ajutorul solzilor dezvoltați, de pe ambele perechi de membre, pe care le pot folosi
la săpat. Acest comportament, împreună cu desenul și culorile care le asigură homocromia,
permit prezența șopârlelor de nisip inclusiv în zone deschise, slab înierbate, unde sunt mai expuse
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prădătorilor decât în habitate cu multe ascunzișuri. De obicei se deplasează rapid și pe trasee
scurte între două plante (ierburi, arbuști) care constituie ascunzișuri în aceste locuri nisipoase
deschise. Perioada de împerechere a șopârlei de nisip este mai – iunie. Ponta (formată de regulă
din 4 ouă) este depusă la începutul lui iulie (Fuhn et Vancea, 1961).
Ecologie. Șopârla de nisip populează dunele cu vegetație rară, atât de pe grindurile din partea
vestică a deltei maritime, cât și de pe cele din zona litorală, precum și de pe grindurile complexului
lagunar Razim‐Sinoie.
Statutul de conservare al șopârlei de nisip nu este stabilit la nivel global, dar la nivelul
continentului european este de „Near Threatened” (aproape amenințat), în timp ce la nivelul
Uniunii Europene are statutul de „Vulnerable” (vulnerabil) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a
R.B.D.D. este nominalizată cu statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Șopârla de nisip este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes național care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Șarpele rău (Coluber caspius)
Morfologie externă. Coluber caspius este un șarpe de dimensiuni mari, adulții putând atinge o
lungime totală de cca. 1,8 ‐ 2 m. Adulții au culoare cafenie sau cenușie pe partea dorsală a corpului,
fără desene sau pete stridente, de‐a lungul fiecărui solz existând o dungă de culoare mai deschisă
decât fondul. Abdomenul este de culoare galbenă, fără pete sau desene pe scuturi. Juvenilii sunt
de culoare brună sau cenușie, cu pete închise (care devin din ce în ce mai greu de distins pe măsură
ce exemplarele cresc).
Biologie. Perioada de împerechere este în general în luna mai, ponta (formată din 5 – 12 ouă)
fiind depusă la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie (Fuhn et Vancea, 1961). Coluber caspius se
mișcă foarte rapid, mai ales în condiții de stres. Hrana principală a adulților sunt popândăii, în
schimb juvenilii de Coluber se hrănesc cu șopârle.
Ecologie. Coluber caspius populează habitatele ecotonale (de la marginea pădurilor) și mediile
de viață stepice, (unde este prezentă în apropierea tufelor, respectiv în ravene, valea unor cursuri
de apă și alte zone accidentate, care oferă locuri de refugiu acestei specii de talie mare). În R.B.D.D.
șarpele rău este prezent pe câteva grinduri din sudul complexului lagunar și de‐a lungul limitei
platoului continental.
Statutul de conservare al șarpelui rău nu este stabilit la nivel global, dar la nivel european este
de „Vulnerable” (vulnerabil) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizată cu
statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Șarpele rău este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de interes
comunitar care necesită protecție strictă și în categoria speciilor de interes național care necesită
protecție (***, 2007b).
Șarpele de alun (Coronella austriaca)
Morfologie externă. Coronella austriaca este un șarpe de lungime mijlocie, adulții atingând de
regulă maximum 70 de cm (Fuhn et Vancea, 1961). Partea dorsală a exemplarelor este de obicei
brună sau cenușie, cu pete regulate, de culoare închisă, dispuse în șiruri (dar care pot fuziona
formând linii paralele cu coloana vertebrală). Desene constante, de aceeași formă se găsesc în
zona capului: o dungă închisă la culoare, care începe de la nară și se întinde până la colțul gurii,
respectiv pe partea postero‐dorsală a capului o pată aproximativ de forma blazonului casei
imperiale austriece. Partea ventrală a corpului este uniform colorată, la masculi în brun sau în
roșu‐cărămiziu, iar la femele în cenușiu până la negru (Fuhn et Vancea, 1961). Pupila este rotundă,
irisul fiind de regulă de culoare cărămizie.
Biologie. Perioada de împerechere este aprilie – mai (Fuhn et Vancea, 1961). Șarpele de alun
este o specie ovovivipară (puii ies din ouă deja în corpul femelei sau imediat după depunerea
ouălor).
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Ecologie. Șarpele de alun este o specie adaptată exclusiv habitatelor terestre, fiind de regulă
prezentă în zonele ecotonale (de lizieră) ale pădurilor. În partea sudică a R.B.D.D. a fost observat și
în locuri cu tufe sporadice, la distanță de mai mulți km de cele mai apropiate păduri.
Statutul de conservare al șarpelui de alun nu este stabilit la nivel global, dar la nivel european
este de „Least Concern” (puțin îngrijorător) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizat cu statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Șarpele de alun este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Șarpele de casă (Natrix natrix)
Morfologie externă. Natrix natrix este o specie de șarpe relativ mare, adulții pot să ajungă la o
lungime de peste 1 m (Fuhn et Vancea, 1961). Culoarea dorsală a exemplarelor este de obicei gri
sau brun deschis, cu pete mici, negricioase de‐a lungul corpului. Un caracter morfologic relativ
constant este pata de culoare galbenă din partea dorsală și laterală a zonei posterioare a capului,
care însă la multe exemplare este de culoare mai ternă. În R.B.D.D. se întâlnesc frecvent și
exemplare din varietatea bilineata (care au câte o dungă latero‐dorsală, de culoare deschisă) sau
exemplare melanice (de culoare foarte închisă, fără pete sau alt desen evident pe partea dorsală a
corpului). Pe partea ventrală a corpului, exemplare sunt colorate în negru și galben. Pupila este
rotundă, irisul fiind de regulă gălbui sau brun deschis.
Biologie. Perioada de împerechere este aprilie – mai (uneori există și a doua perioadă de
acuplare, în cursul toamnei) (Fuhn et Vancea, 1961). Ponta este depusă în iulie – august, ouăle fiind
îngropate la mică adâncime, de regulă între resturi vegetale în putrefacție (proces în urma căreia
rezultă și căldura necesară dezvoltării embrionare). Juvenilii eclozează după cca. 10 săptămâni de
la depunerea ouălor. Șarpele de casă năpârlește periodic (în cazul exemplarelor sănătoase pielea
năpârlită este întreagă). Dacă sunt încolțiți sau stresați, șerpii de casă își strâng corpul sub formă de
ghem lax (ținând capul sub mijlocul ghemului) și secretă o substanță cu miros de usturoi.
Ecologie. Șerpii de casă populează majoritatea tipurilor de habitate naturale terestre,
semiacvatice și acvatice (fiind sporadice numai în lacurile cu acvatoriu întins).
Statutul de conservare al șarpelui de casă: la nivel global este considerat ca fiind fie „Lower
Risk” (“risc redus”), fie de ”Near Threatened” (“aproape amenințat”); la nivel european are statut
„Least Concern” (puțin îngrijorător).“ (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizată cu statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Șarpele de casă este specie protejată (***, 1993a).
Șarpele de apă (Natrix tessellata)
Morfologie externă. Natrix tessellata este o specie de șarpe relativ mare, lungimea adulților
depășind deseori 1 m (Fuhn et Vancea, 1961). Culoarea dorsală a exemplarelor este de obicei
cenușiu sau brun‐gălbui, cu pete dreptunghiulare, gri‐închise. În partea dorsală a capului există un
desen de forma literei V, cu vârful orientat anterior (Fuhn et Vancea, 1961). Unele exemplare sunt
colorate uniform (uneori în culoare gălbui‐deschisă), fără pete. Pe partea ventrală a corpului,
exemplare sunt colorate în negru și galben, portocaliu sau roșu‐cărămiziu. Pupila este rotundă,
irisul fiind de regulă brun deschis.
Biologie. Este o specie exclusiv ihtiofagă (se hrănește numai cu pești). Perioada de
împerechere este aprilie – mai, cu asemenea ocazii fiind posibil de observat aglomerări de multe
exemplare (Fuhn et Vancea, 1961). Ponta (formată din 5 – 25 ouă) este depusă în iunie – iulie,
ouăle fiind îngropate la mică adâncime, de regulă între resturi vegetale în putrefacție. Șarpele de
apă năpârlește periodic (în cazul exemplarelor sănătoase pielea năpârlită este întreagă). În situații
de stres (dacă sunt atacate sau încolțite și nu se pot refugia în vreun ascunziș) acești șerpi își strâng
corpul sub formă de ghem lax (ținând capul sub mijlocul ghemului) și secretă o substanță cu miros
de usturoi.
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Ecologie. Șarpele de apă este adaptat la habitatele acvatice, cu mal stâncos, pietros (unele
exemplare traversează distanțe apreciabile ale unor lacuri cu luciu de apă întins).
Statutul de conservare al șarpelui de apă nu este stabilit la nivel global, dar la nivel european
este de „Least Concern” (puțin îngrijorător) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este
nominalizat cu statutul de „nepericlitat“ (Oțel et al., 2000).
Șarpele de apă este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Vipera de stepă (Vipera ursinii)
Morfologie externă. Vipera de stepă este un șarpe de talie mică, adulții având o lungime de
până la 60 cm (Fuhn et Vancea, 1961). Partea dorsală a exemplarelor are fondul cenușiu sau brun
deschis, cu un desen format din romburi legate între ele, de culoare mai închisă decât fondul. În
partea postero‐dorsală a capului au un desen sub forma literei V, cu vârful orientat anterior. Pe
partea ventrală a corpului, exemplarele sunt colorate în cenușiu sau negru, cu pete sporadice,
negre sau albe. Pupila este verticală, irisul fiind de culoare portocalie sau roșiatică.
Biologie. Perioada de împerechere este luna mai (în general) (Fuhn et Vancea, 1961), cu
asemenea ocazii fiind mai ușor de observat un număr mare de exemplare active (în locurile
populate de această specie). Vipera de stepă este specie vivipară, o femelă născând într‐un an
între 10 și 17 pui (Fuhn et Vancea, 1961).
Ecologie. Vipera de stepă este prezentă pe trei grinduri din perimetrul R.B.D.D., preferând
habitate cu țipirig (Juncus sp)., atât din afara zonelor forestiere, cât și în cele dintre diferite corpuri
de pădure naturale sau plantate.
Statutul de conservare al viperei de stepă este, atât la nivel global, cât și la nivel european, de
„Vulnerable” (vulnerabil) (Cox et Temple, 2009). În Lista Roșie a R.B.D.D. este nominalizat tot cu
statutul de „vulnerabil“ (Oțel et al., 2000).
Vipera de stepă este specie strict protejată (***, 1993a), încadrată în categoria speciilor de
interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare și în
categoria speciilor de interes comunitar care necesită protecție strictă (***, 2007b).
Metode de Monitorizare
Conservarea amfibienilor și reptilelor constituie un obiectiv al gestionării Rezervației Biosferei
Delta Dunării, prezența unor specii în perimetru rezervației fiind și motivul pentru care zona
terestră și dulcicolă a acestei arii protejate a fost declarat Sit de Importanță Comunitară (***,
2008; ***, 2011). La stabilirea eficienței managementului R.B.D.D. pot fi luate în calcul și
rezultatele analizei stării curente a amfibienilor și reptilelor, pentru aceasta fiind necesară
monitorizarea (evaluarea periodică) a populațiilor aparținând acestor specii, prezente în R.B.D.D..
În cele ce urmează prezentăm detaliile legate de trei metode simple de monitorizare, a căror
aplicare de către personalul de specialitate al ARBDD poate să furnizeze date necesare analizei
stării ecologice curente a populațiilor de amfibieni și reptile din rezervație.
Monitorizarea tritonilor adulți (în perioada de reproducere)
și larvelor de amfibieni (tritoni și anure)
Procedura. Agentul ecolog caută sistematic, timp de 15 minute, cu ajutorul unui ciorpac,
exemplarele prezente de‐a lungul unui transect (de 100 m lungime și 2 – 4 m lățime) dispus paralel
cu linia malului unor ape stagnante sau lin curgătoare. Imobilizarea exemplarelor se realizează cu
ajutorul ciorpacului, cu care se descriu 8‐uri în adâncul apei, pe suprafețe de câte 4 m2 (distanța
dintre două locuri de eșantionare fiind de 10 m), astfel încât să poată fi reținute exemplarele
prezente în habitatul acvatic investigat. După fiecare ocazie de utilizare a ciorpacului, se verifică
conținutul plasei, se determină și se numără exemplarele capturate, care sunt apoi eliberate în
locul capturării. După procedura de verificare și eliberare a exemplarelor capturate observatorul
se deplasează în următorul loc de eșantionare a transectului unde aplică din nou procedeul
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descris. Între capetele a două transecte vecine trebuie să fie o distanță de minimum 20 m.
Perioada din an propusă pentru aplicarea metodei:
Luna
Denumire științifică Obs.
I
II
III IV V
VI VII VIII IX
X
XI
adulți
+
   
Triturus dobrogicus larve
+
+

adulți
+
+
  
+
+
larve
 
Triturus vulgaris
+
+
Bombina bombina
  
Bufo bufo
+
  
Bufo viridis
+
+
 
Pelobates fuscus
+
+
 
Pelobates syriacus
+
+
larve

Hyla arborea
+
+
 
+
Rana lessonae
 
+
+
+
Rana (kl.) esculenta
 
+
+
+
Rana ridibunda
  

XII

Notă. = perioada optimă (recomandată) pentru aplicarea metodei; + = perioadă în care
metoda poate fi aplicată (în general pentru a obține date suplimentare).
Monitorizarea anurelor adulte (în perioada de reproducere)
și reptilelor acvatice și semiacvatice
Procedura. Agentul ecolog se deplasează de‐a lungul unor sectoare de 100 lungime a malului
unor habitate acvatice (puțin adânci) depistând vizual, pe parcursul a 15 minute, exemplarele
prezente de‐a lungul respectivului mal de apă. Este necesară imobilizarea unor exemplare (cu
ajutorul unui ciorpac), în vederea identificării taxonului căruia îi aparțin ele. Între capetele a două
transecte vecine fiind o distanță de 20 m (în cazul habitatelor cu suprafață mică, metoda se poate
aplica pe întreg perimetrul corpului acvatic investigat)
Perioada optimă de aplicare a metodei:
Luna
Denumire științifică
I
II
III IV V
VI VII VIII IX
X
XI XII
Amfibieni
+
+
Bombina bombina
    
Bufo bufo


Bufo viridis
+

 
Pelobates fuscus


Pelobates syriacus

 
Hyla arborea

 
+
+
Rana ridibunda
     
+
Rana lessonae
 
+
+
Rana (kl.) esculenta
    
Reptile acvatice
Emys orbicularis
+
+
     
+
Natrix tessellata
     
Reptile semiacvatice
+
+
Natrix natrix
     
Notă. = perioada optimă (recomandată) pentru aplicarea metodei; + = perioadă în care
metoda poate fi aplicată (în general pentru a obține date suplimentare).
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Monitorizarea reptilelor terestre
Procedura. Agentul ecolog se deplasează pe o durată de timp determinată (30 ‐ 45 minute /
transect de 1000 m lungime și 20 m lățime; în cazul în care spațiul este insuficient, atunci
deplasarea se face timp de 15 minute pe un transect de 100 m lungime și 20 m lățime) în habitate
terestre, depistând vizual exemplarele. Este recomandată aplicarea metodei în transectele cu o
lungime de 1000 m și o lățime de 20 m, între capetele a două transecte vecine fiind o distanță de
100 m. În fiecare zonă investigată se aplică metoda în cazul a cel puțin 5 transecte (dacă permit
condițiile obiective din teren).
Perioada din an propusă pentru aplicarea metodei:
Luna
Denumirea speciei
I
II
III IV V
VI VII VIII IX
X
XI XII
+
+
Testudo graeca
    
Lacerta agilis
+
+
     
+
+
Lacerta trilineata
    
+
+
Lacerta viridis
     
+
+
Podarcis taurica
     
Eremias arguta
+
+
    
+
+
Coluber caspius
    
Coronella austriaca
+
+
     
+
+
Vipera ursinii
    
Notă. = perioada optimă (recomandată) pentru aplicarea metodei; + = perioadă în care
metoda poate fi aplicată (în general pentru a obține date suplimentare).
Echipamente necesare cu ocazia monitorizării reptilelor terestre
Agenții ecologi implicați în monitorizarea amfibienilor și reptilelor din R.B.D.D. trebuie să
dispună în primul rând de fișa de teren (necesară pentru înregistrarea detaliilor observate în
teren) și de un dispozitiv de poziționare geografică (GPS) (necesar pentru stabilirea precisă a
locului în care s‐au realizat evaluările – fiind vorba de o activitate care se reia la anumite intervale
de timp, este important ca observațiile să fie realizate în aceleași locuri).
Dotarea agenților de teren cu aparate de fotografiat poate crește volumul de informații
furnizate de persoanele implicate în monitorizare (imaginile fiind utile și specialiștilor pentru
încadrarea taxonomică a unor exemplare cu trăsături diferite față de caracteristicile obișnuite ale
speciilor de care aparțin ele).
În cazul monitorizării speciilor prezente în habitate acvatice și semiacvatice agenții de teren
trebuie să dispună și de următoarele echipamente/dispozitive/mijloace:
 cizme de cauciuc (recomandat: cizme‐șold);
 ciorpac (plasă, fileu) cu ramă rotundă (este recomandată folosirea unui ciorpac având un
diametru de 50 cm) sau dreptunghiulară;
 recipiente de plastic, saci din material textil sau sajoc pentru reținerea temporară a
exemplarelor capturate;
 barcă (în cazul în care activitatea de monitorizare se desfășoară pe lacuri de mari dimensiuni,
cu stufăriș, papură etc. compact de‐a lungul malului).
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~ 16 m

18

6

11
12

16

1
1

13
15

14
2

~ 16 m
Modalitate de investigare prin relevee

2

3

1

Ustensile de lucru

4

1 ‐ juvelnic
2 ‐ undiță italiană
3 ‐ minciog

3
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FIȘĂ DE TEREN (fața)

348

FIȘĂ DE TEREN (verso)

349

Triturus dobrogicus Kiritzescu
mascul după perioada de reproducere

Triturus dobrogicus Kiritzescu (ventral)

abdomen cu fond portocaliu
cu pete negre

gușa cu fond
negru cu pete albe

350

branhii externe

Triturus vulgaris L. ‐ larvă

Triturus vulgaris L.‐ juvenil
exemplar metamorfozat care a părăsit zona de reproducere

351

pupilă
triunghiulară

Bombina bombina L.

Bombina bombina L.

partea ventrală cu fond negru
pete portocalii și puncte albe

352

glandă
parotoidă

pupilă (romb culcat)
și iris portocaliu

Bufo bufo L.

Bufo bufo L.
pereche de broaște râioase brune în perioada de reproducere

353

glandă parotoidă

pupilă (romb culcat)
și iris verzui‐auriu

Bufo viridis Laurenti

Bufo viridis Laurenti
ponte (cordoane de ouă) depuse într‐o baltă

354

pupilă verticală
în timpul zilei

Pelobates fuscus Laurenti

Pelobates fuscus Laurenti

spațiul dintre ochi este bombat

355

pupilă verticală
în timpul zilei

Pelobates syriacus Boettger

spațiul dintre ochi este bombat

Pelobates syriacus Boettger

356

Bufo viridis

Hyla arborea L.

Hyla arborea L.

culoarea de pe partea dorsală
modificată pe un substrat
de culoare închisă

discuri adezive

357

sac vocal de culoare închisă

Rana ridibunda Pallas

Rana ridibunda Pallas ‐ detaliu

deget I.

tubercul
metatarsal

358

Rana lessonae Camerano

Rana lessonae Camerano ‐ detaliu

deget I.

tubercul
metatarsal

359

partea ventrală
fără pete închise

Rana kl. esculenta L.

Rana kl. esculenta L.

deget I.

tubercul
metatarsal

360

carapace bombată

Testudo graeca L.

Testudo graeca L.
țestoase dobrogene pe dune puțin înierbate din sudul grindului Chituc

361

carapace puțin bombată,
cu fond închis(negricios)

Emys orbicularis L.

Emys orbicularis L.
exemplar care se odihnește în apropere de malul unui lac

362

Lacerta agilis L.
exemplar cu desen și culoare cel mai des întâlnite în populațiile din R.B.D.D.
Lacerta agilis L.
habitat cu țipirig (Juncus spp.) preferat de șopârlele de câmp

363

Lacerta trilineata Bedriaga ‐ juvenil

Lacerta trilineata Bedriaga
abruputuri populate de gușteri vărgați, la limita dintre platoul
continental și malul unui lac din complexul lagunar

364

gușa și laturile capului
colorate în albastru
Lacerta viridis Laurenti ‐ mascul adult

Lacerta viridis Laurenti ‐ juvenil
corpul fără desen cu linii

365

Podarcis taurica Pallas ‐ exemplar adult

Podarcis taurica Pallas
zone populate de șopârle de iarbă, la limita dintre platoul
continental și malul unui lac din complexul lagunar

369

Eremias arguta Pallas ‐ exemplar adult

Eremias arguta Pallas
tip de habitat natural populat de șopârla de nisip în estul grindului Chituc

367

Coluber caspius Gmelin ‐ capul unui exemplar adult

Coluber caspius Gmrlin
tip de habitat terestru de la Capul Doloșman preferat de specie

368

pupilă rotundă și
iris de culoare cărămizie
Coronella austriaca Laurenti ‐ capul unui exemplar adult
Coronella austriaca Laurenti
tip de habitat terestru de la Pădurea Letea, preferat de specie

369

pată prezentă la
majoritatea exemplarelor

pupilă rotundă și
iris de culoare gălbuie

Natrix natrix L.

Natrix natrix L.
poziția corpului unui șarpe de casă în condiții de stres (pericol)

370

pupilă rotundă și
iris de culoare brunie

Natrix tessellata Laurenti

Natrix tessellata Laurenti

piele năpârlită de
un exemplar sănătos

371

pupilă verticală și
iris de culoare gălbuie
Vipera ursinii Bonaparte ‐ detaliu

Vipera ursinii Bonaparte
tip de habitat din zona Sfiștofca ‐ C. A. Rosetti preferat de specie

372

Vipera ursinii Bonaparte
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PĂSĂRILE DIN DELTA DUNĂRII
Janos Botond KISS

LOCUL PĂSĂRILOR ÎN NATURĂ, ROLUL LOR ECOLOGIC ŞI ECONOMIC
Una din principalele atracţii ale Deltei Dunării, pentru care se vine şi din alte ţări, chiar de pe
alte continente, o constituie ornitofauna ei deosebită, unică în lume. Delta este străbătută de mai
multe importante trasee de migraţie ale păsărilor, care îi conferă o bogăţie faunistică
surprinzătoare, păsările fiind reprezentate prin cca 320 specii. În deltă, îşi găseşte loc de popas
raţa de gheţuri, provenind de dincolo de cercul polar, cuibăreşte chira de baltă, ce iernează în
Africa de sud. Aici, există cea mai mare colonie europeană de pelicani şi trăiesc, în număr
impresionant cormoranii mici, stârcii galbeni, ţigănuşii şi lopătarii, toate fiind socotite rarităţi în
celelalte ţări ale Europei. Locurile tainice din raza localităţilor Sfântu Gheorghe şi C.A. Rosetti
adăpostesc cuiburi de mai mulţi metri cubi ai ultimilor vulturi codalbi şi, tot aici, s‐au retras
ultimele câteva exemplare din ţară de şoim dunărean. Pe litoral, bancurile şi insulele de nisip oferă
adăpost pentru coloniile miilor de chire, loc de popas raţelor şi diferitelor specii de fluierari,pentru
fugaci, ploieri etc. sosite în pasaj. Observaţiile ornitologice aduc surprize aproape în fiecare an.
Agentul ecolog, care este veriga de pe teren a Administraţiei Rezervaţiei şi care asigură
informaţiile necesare pentru luarea diferitelor decizii, trebuie să cunoască bine ornitofauna şi, în
primul rând, speciile cu rol important în ecologia zonei de vărsare a Dunării. Acestea sunt
îndeosebi păsările cu populaţii numeroase, care, prin biomasa importantă pe care o reprezintă,
participă semnificativ în circuitul materiei în biomul deltaic, consumând hrană şi servind drept
hrană la rândul lor pentru alte specii. O parte din aceste păsări sunt de interes cinegetic, fiind
obiectul activităţii vânătoreşti (gâştele, raţele, fazanul, lişiţa, porumbeii, fluierarii etc.), altele
constituie atracţie turistică. Anumite specii, dintre care mai multe pe cale de dispariţie, formează
subiectul unor cerctări speciale. În cele de mai jos, încercăm să prezentăm noţiunile de bază
necesare activităţii agenţilor ecologi, informaţiile detaliate putând fi găsite în bibiliografia
propusă.
CARACTERIZAREA CLASEI PĂSĂRILOR
Morfologia externă, adaptări la mediu
Păsările sunt vertebrate superioare, acoperite cu pene şi având temperatură constantă.
Membrele lor superioare s‐au transformat în aripi, cu ajutorul cărora zboară în mod activ, tip de
locomoţie regăsită în cazul vertebratelor numai la unele mamifere. Întreaga conformaţie
anatomică este adaptată acestui mod de locomoţie. Maxilarele păsărilor sunt acoperite cu plăci
cornoase, formând un cioc fără dinţi, al căror rol în sfărâmarea hranei au preluat‐o pietricele care
se află în stomacul muşchiulos (la figurat, păsările îşi poartă dinţii în stomac). Ciocul serveşte la
adunarea hranei, apucarea şi ruperea prăzii, la îngrijirea penajului, la construirea cuibului şi
hrănirea puilor etc. În funcţie de adaptările la diferite feluri de hrană, ciocul păsărilor poate avea
diferite mărimi, forme şi orientari, prezentând diferite particularităţi, ca lamele, ongletul,
excrescenţe (în formă de dinţi, de fierăstrău, de colţ etc.). Picioarele, de asemenea, prezintă o
adaptare pronunţată la variatele moduri de viaţă ale păsărilor, începând de la piciorul struţului în
formă de copită şi până la ghearele în formă de pumnal ale şoimilor. Totuşi, caracterul primordial al
clasei păsărilor este penajul, format din penele alcătuite din celule cornoase. Penele sunt de
diferite tipuri: de contur, cale alcătuiesc penajul propriu al păsării şi se împart în: remige, rectrice şi
tectrice. Atât forma, cât şi culoarea penelor prezintă o varietate surprinzătoare, caracteristică
speciei, grupei respective.
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Organizaţia internă, caracteristici
Tot sistemul osos este uşor, cu pereţi subţiri, bogat în calciu şi siliciu, majoritatea oaselor fiind
lipsite de măduvă. Un os caracteristic păsărilor este sternul, care prezintă o carenă (creastă) bine
dezvoltată, de care se prind muşchii puternici, servind actului zborului. Sistemul nervos al
păsărilor este bine dezvoltat, unele specii prezintă ‐ pe lângă un comportament instinctual
deosebit de complex ‐ capacităţi de învăţare surprinzătoare.
Principalul organ de simţ al păsărilor este organul vizual ‐ ochiul, la unele specii cu o acuitate
vizuală neîntâlnită la nici un alt grup sistematic. Pieptene, un component al ochiului care nu se
întâlneşte la celelalte grupuri sistematice, asigură nutriţia ochiului. Existenţa unor celule speciale
în retină, care căptuşesc fundul ochiului, permite vederea în condiţii crepusculare şi nocturne
pentru anumite specii. Conformaţia anatomică deosebită a gâtului îi permite o mobilitate
deosebită şi asigură păsării un câmp larg de vedere.
O altă particularitate a păsărilor este existenţa sacilor aerieni, care sunt în legătură cu plămânii
şi pătrund sub piele şi între organele interne, chiar şi în oase. Datorită acestora, este posibilă
oxigenarea suficientă a organismului în timpul zborului. Circulaţia sanguină, de asemenea, este
adaptată unui metabolism intens şi asigură păsării o temperatură constantă, care în cazul unor
răpitoare ajunge până la 45° C. Temperatura înaltă are rol şi în clocirea ouălor, care posedă un
înveliş calcaros şi pe care puiul îl străpunge cu ajutorul aşa numitului diamant. Oul cuprinde toate
rezervele nutritive necesare dezvoltării embrionului, care ia din mediul înconjurător numai
oxigenul. Dezvoltarea embrionului presupune neapărat clocirea, operaţiune care la alte grupe
sistematice ovipare (de ex. reptile), de regulă, lipseşte. Puii eclozaţi pot fi nidifugi sau nidicoli, în
funcţie de caracteristicele grupului sistematic de care aparţin. Studierea ouălor se face printr‐o
disciplină colaterală ornitologiei, oologia.
Elemente din ecologia păsărilor
Unele adaptări ca: temperatura constantă a corpului, reproducerea prin ouă şi îngrijirea
puilor, consumarea unei hrane foarte variate, capacitatea de zbor etc. permit ca aprox. 8.600
specii de păsări existente să populeze aproape toată suprafaţa Terrei, de la ecuator până aproape
de poli, de la mare până la altitudini de peste 7.000 m. Adaptarea la diferite medii de viaţă a mai
multor grupe sistematice formează grupe ecologice, caracteristice anumitor biotopuri. Astfel
avem:
A. Păsări de pădure şi de tufişuri, care trăiesc şi se reproduc numai în aceste biotopuri. Unele
grupuri trăiesc numai în arbori, coborând rar pe pămînt, cum ar fi ciocănitoarele, cojoaica,
scorţarul etc. Altele se reproduc pe sol, dar îşi caută hrana, cel puţin parţial, pe arbori (unele
galinacee). Pentru o serie de specii, cum ar fi porumbeii şi turturele, dumbrăveanca etc., arborii
servesc pentru înnoptat şi cuibărit, dar îşi agonisesc hrana de pe sol. Sitarul cuibăreşte şi se
hrăneşte pe solul pădurii, neurcând niciodată în arbori.
B. Păsările de mlaştină sunt strict legate de terenuri cu apă mică, de smârcuri. Multe dintre ele
prezintă cioc lung şi picioare alungite, adaptate mersului în apă mică. Cuibăresc pe sol sau pe tufe
şi arbori. Unele au gâtul, ciocul şi picioarele lungi (stârcii, berzele, cocorii etc.), căutându‐şi hrana
în apele puţin adânci. Altele, cum ar fi cârsteiul de baltă sau cresteţii, având corpul comprimat
lateral şi degetele lungi, se strecoară şi se caţără uşor prin şi pe vegetaţie deasă. Păsările de mal, de
regulă, de talie mică, posedă, de asemenea, cioc lung, cu ajutorul căruia sondează solul în
căutarea hranei, compusă din nevertebrate (fluierari, becaţine, culici etc.).
C. Păsările de stepă şi deşert trăiesc în zonele deschise, aride, cuibărind pe sol. Unele sunt
bune alergătoare (dropia), altele zboară bine (ciocârlia de Bărăgan).
D. Păsările acvatice, grupă ecologică foarte bogată, sunt dependente în diferite grade de apă.
Unele, cele scufundătoare, zboară rar şi numai la nevoie, menţinându‐se mai tot timpul în apă şi
cuibărind pe maluri sau insuliţe plutitoare (corcodei, scufundari).
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Altele sunt zburătoare foarte bune, procurându‐şi hrana din apă, cuibărind în preajma apelor.
Ele înoată bine, dar se scufundă numai la nevoie (furtunarul, pescăruşi, chire etc.). Raţele şi
gâştele sunt şi mai puţin legate de mediul acvatic, cuibărind uneori la distanţe apreciabile de
acesta şi hrănindu‐se chiar departe pe uscat. Totuşi, dorm şi se odihnesc pe apă, aici îşi cresc şi
bobocii.
E. Păsările adaptate la biotopuri speciale. Una dintre acestea este lăstunul mare, care s‐a
acomodat în cel mai înalt grad vieţii aeriene, zburând zi şi noapte, în afara sezonului de cuibărit. O
adaptare specială prezintă speciile sinantrope, care se folosesc de hrana, resp. adăpostul datorat
apropierii omului (guguştiucul, striga, vrăbiile etc.).
Migraţia păsărilor.
Prin migraţie, în sensul larg al cuvântului, se înţelege deplasările sezoniere şi regulate ale
păsărilor, între zonele de reproducere şi cartierele de iernare. Migraţia este rezultatul legăturii
complicate, mereu schimbătoare, între mediul înconjurător şi organismul păsării, care are
repercursiuni asupra întregului ciclu vital al individului. În funcţie de anotimp, migraţia poate să fie
de primăvară şi de toamnă. Pe lângă acest tip de migraţie, mai există şi altele, ca migraţia de vară a
păsărilor tinere, migraţia de năpârlire, migraţii neregulate. În timpul căutării unor posibilităţi de
hrănire mai bune, unele specii migrează cu regularitate dintr‐o regiune în alta ‐ de exemplu
graurul, ţigănuşul. Gâştele, călifarii, raţele etc. se adună pentru năpârlire în locuri tradiţionale,
uneori îndepărtate. Asemenea locuri cunoscute pentru năpârlire ar fi în delta Volgăi, anumite
părţi ale Deltei Dunării, mai multe lacuri mari din Tibet, insula Helgoland, unele poldere olandeze
etc., unde sosesc păsări venite de la distanţe apreciabile. Deplasările nesistematice, legate mai
puţin de o perioadă sau loc anumit, le numim hoinareli.
Cauza primordială care declanşează migraţiile nu este clarificată nici până astăzi, dar este o
concluzie unanim acceptată că este o urmare a perioadelor de glaciaţiuni cuaternare ale
Pământului. Pare verosimilă ipoteza că extinderea calotei polare spre sud să fi impus păsărilor
migraţia spre tropice, iar apoi întoarcerea la locurile lor de baştină pentru cuibărit în timpul
scurtelor veri ale erei glaciale. Simultan cu retragerea spre nord a gheţarilor şi păsările şi‐au
recucerit teritoriile ancestrale, dar peregrinările lungi pe care le‐au parcurs au rămas pentru
întotdeauna întipărite în memoria speciilor, devenind parte integrantă, ereditară din instincte.
Migraţia ‐ după cum am mai arătat ‐ este rezultatul strânsei interacţiuni între numeroşii factori
externi şi interni. Factori externi ca îngreunarea posibilităţilor de hrănire, scurtarea zilelor,
scăderea temperaturii etc. declanşează mai ales migraţia de toamnă; la cea de primăvară însă pare
să joace un rol mai important intensificarea activităţii hormonilor sexuali. Păsările de obicei
urmează, an de an, trasee bine stabilite: aceleaşi trecători, ţărmuri, văile râurilor etc. Aceste
drumuri de migraţie, în unele locuri se întretaie ca în pâlnii imaginare. În Europa, o astfel de zonă
de joncţiune este Delta Dunării.
In timpul migraţiei, majoritatea păsărilor se deplasează în formaţie de zbor (amintind literele
„V” sau „M”, cu şiruri oblice sau ondulate etc.), dar există şi unele specii, care par să se fi aglomerat
fără nici o regulă. Multe păsări migrează singuratice sau în grupuri mici. Sunt păsări care călătoresc
doar noaptea, iar altele doar ziua. Deosebit de interesant este cazul cucului tânăr, care nu şi‐a
cunoscut niciodată părinţii şi care se avântă singur, în întunericul nopţii, la un drum de multe mii
de kilometri, ce duce, uneori, până în Africa de sud.
Migraţia se desfăşoară pe etape, cu popasuri de câteva zile sau chiar de săptămâni.
Majoritatea păsărilor înaintează încet toamna, grăbindu‐se din răsputeri primăvara spre locurile
de cuibărire. Zborul cel mai rapid îl au drepneele şi rândunelele: parcurg 100‐150 km/oră, pe când
berzele şi graurii aproximativ 75 km/oră, şoimul călător 60, porumbeii cu 50, păsările cântătoare
în medie 30‐60 km/oră. Înălţimile de zbor diferă după specii, condiţii meteorologice, relief etc., de
la câteva sute de metri la mai multe mii. Unele specii zboară mai jos (păsările cântătoare), altele
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mai sus (gâştele, stârcii, răpitoarele mai mari). Piloţii de aeronave nu odată au întâlnit păsări la
peste 2.500 m, chiar şi la 6.000 m altitudine.
Lungimea traseului parcurs de asemenea poate să fie foarte diferit, de la câteva sute de
kilometri la mai multe mii. Gâştele polare urmărite cu avionul de la golful Hudson până la
Louisiana au parcurs 2.720 km fără oprire! Mecanismul orientării păsărilor în timpul migraţiei nu
se cunoaşte cu precizie nici în ziua de astăzi. Pe baza unor observaţii de teren şi a experienţelor
sofisticate, reiese că exemplarele tinere ale multor specii învaţă drumul ţinându‐se după cei
vârstnici. Altele se orientează după Soare sau bolta înstelată. Un rol pot juca şi liniile de forţe
magnetice ale Pământului precum şi aşa‐numita forţă Coriolis, produsă de rotaţia Terrei în jurul
axei sale ‐ mecanismul este doar intuit.
Se mai ridică numeroase întrebări privind migraţia păsărilor. Descifrarea acestor enigme
rămâne în sarcina viitorului; iar problema cea mai importantă a prezentului este ca până atunci să
nu să dispară lumea înaripată a păsărilor.
Metode de urmărire a păsărilor
Metodele de cercetare şi de urmărire ale păsărilor, accesibile agenţilor ecologi, sunt
următoarele:
 Observarea directă şi adnotarea observaţiilor.
 Înregistrarea sunetelor şi imaginilor cu aparatura adecvată. La început, aceasta va fi
preocuparea agenţilor ecologi repartizaţi în activităţile de monitoring, iar cu timpul va constitui o
preocupare curentă pentru tot personalul de teren.
 Recoltarea de material ştiinţific, cum ar fi: păsări şi părţi ale acestora (pene, părţi din
schelet) sau rezultatul activităţii păsărilor: ingluvii şi alte resturi de hrană, urme, ouă şi cuiburi etc.
În această activitate, este de o importanţă maximă notarea fidelă a datei şi locului de colectare, a
condiţiilor recoltării, fără de care materialul îşi pierde valoarea.
 Acţiuni de evaluare şi recensământ. Acestea se fac periodic, cum ar fi evaluarea gâştelor în
noiembrie şi a păsărilor acvatice, simultan în toată Europa, în a doua decadă a fiecărei ianuarie. Cu
ocazia recensămintelor, se completează formularele tipizate. Este foarte important să se noteze
numai observaţiile sigure. O informaţie aberantă poate să ducă la o serie de concluzii greşite.
 Inelări, din plase şi capcane speciale, în colonii, la cuiburi solitare, etc. Una dintre metodele
cele mai eficace pentru studierea vieţii păsărilor, este marcarea lor individuală, cu inele
inscripţionate, după metoda introdusă de peste o sută de ani de către danezul H.C. Mortenson.
Metoda de capturare a păsărilor considerată cea mai adecvată pentru inelare este capturarea lor
cu ajutorul plaselor. Inelatorul aplică cu grijă inelul pe tarsul păsării capturate, apoi, după luarea
măsurătorilor biometrice şi colectarea paraziţilor, o eliberează. Se întâmplă să se prindă o pasăre
deja inelată; în asemenea ocazii, se pune şi inelul propriu, apoi se anunţă staţiunea de inelare
despre regăsirea păsării. Uneori, pe lîngă inelul metalic, se mai aplică încă unul sau mai multe inele
colorate din plastic, în fiecare an în baza altui sistem. De la distanţă se poate citi inscripţia de pe
inelul special al berzelor sau marcarea de pe gâtul lebedelor. Astfel de inele de lebede, observate
cu instrumente optice sau capturate în deltă, provin din Rezervaţia Astrahan‐Delta Volgăii.
Pelicani marcaţi în Delta Dunării de către personalul CIP au fost observaţi în Israel după şase luni.
O modalitate aparte de inelare este marcajul prins în formă de lacăt la îndoitura aripii
păsărilor. Avantajul constă în faptul că poate fi inelat şi pe exemplarul imatur, spre deosebire de
inelul de picior, care poate fi aplicat doar la o anumită grosime a tarsului. Din păcate, majoritatea
inelelor dispar fără urmă ‐ de obicei purtătorul moare fără de ştire (acest lucru este, mai ales,
soarta păsărilor cântătoare), doar un număr foarte mic ajungând în mâna specialistului.
La găsirea unei păsări inelate, se face un raport scris către organele ierarhice superioare,
specificându‐se: specia păsării, locul, data şi condiţiile regăsirii, alte observaţii ce pot fi utile.
Luarea legăturii cu instituţia care a organizat inelarea se face organizat, de către o instituţie
specializată.
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SISTEMATICA PĂSĂRILOR
Caracterizarea principalelor grupuri de păsări existente în zona studiată
Din punct de vedere sistematic, clasa păsărilor se împarte în ordine, iar acestea în familii,
familiile în genuri, care, la rândul lor, sunt compuse din specii diferite. Denumirile acestor categorii
sunt în limba latină şi au o valabilitate internaţională; cunoaşterea nomenclaturii respective face
parte din probitatea ştiinţifică şi seriozitatea unui observator. Existenţa unor caractere comune
face posibilă o recunoaştere a locului ocupat în sistematică. În cele de mai jos, trecem în revistă
principalele grupuri de păsări din Delta Dunării, schiţând unele particularităţi ale păsărilor, care de
multe ori lipsesc din determinatoare, având un caracter mai mult pragmatic decât ştiinţific.
Cele cca 330 de specii din clasa păsărilor, semnalate până în prezent din Delta Dunării, se
încadrează în 20 de ordine şi 59 familii. Desigur, nu pot fi prezentate toate speciile de păsări din
deltă. S‐a insistat mai mult asupra acelora care pot fi recunoscute mai uşor, fără o aparatură optică
specială sau pregătire specială şi care pot fi mai des observate. În enumerarea speciilor, am
urmărit, de regulă, ordinea sistematică, deviind totuşi uneori de la aceasta în anumite cazuri, când
dezvoltarea problemei era mai facilă în acest fel.
Corcodeii.
Îi putem vedea cel mai adesea înotând. În caz de pericol, ei se scufundă şi, de obicei, reapar
departe,la adăpostul vegetaţiei acvatice. Din cele cinci specii semnalate în ţară, regăsim patru şi în
deltă. Corcodelul mare şi cel cu gât roşu par mai deschise, avînd burta alb‐argintie; corcodelul mic
şi corcodelul cu gât negru par de culoare închisă. Primele sunt specii de talie mai mare, graţioase,
cu gâtul lung, cele din urmă sunt mai mici şi îndesate. Toate cele patru specii se scufundă des, timp
îndelungat şi se îndepărtează mult de locul scufundării, în comparaţie cu lişiţa şi raţele de aceeaşi
mărime ‐ dar negre ‐ care ies la suprafaţă aproape în acelaşi loc, în care s‐au scufundat.
Cel mai voluminos corcodel este corcodelul mare. Se deosebeşte de corcodelul cu gât roşu
prin moţul său uşor vizibil de ambele părţi ale capului şi „favoriţii” ce‐i apar primăvara‐vara. Capul
corcodelului cu gât roşu nu este astfel ornat. Corcodelul mic, de mărimea porumbelului, are capul
neîmpodobit, în schimb, corcodelul cu gât negru, puţin mai răsărit, prezintă pene ornamentale
galbene în jurul urechilor, iar ciocul său este uşor curbat în sus.
Corcodeii zboară mai rar, de obicei siliţi şi cu aceste ocazii se ridică în aer după o alergare pe
suprafaţa apei.Ei prezintă o siluetă de zbor cu gâtul alungit, având aripi înguste, zboară iute, fără
multă măiestrie. Practic, neavând coadă, îşi ţin„cârma” cu picioarele întinse în spate.
Cormoranii
In deltă ne întâlnim cu două specii: cormoranul mic şi cormoranul mare. Cel mare este
aproximativ de mărimea unei gâşte, celălalt fiind simţitor mai mic. În timp ce înoată, de obicei, îşi
ţin ciocul în sus, oblic; târâindu‐şi coada după ei pe apă, încât nu se vede de la distanţă. Se
scufundă uşor şi pentru timp îndelungat, adesea îşi scot doar capul la suprafaţă, corpul rămânănd
în apă. Se înalţă în zbor după o fugă pe apă. Ritmul bătăilor aripilor cormoranului mare este mai
lent; dacă zboară în stol, chiar şi pe o distanţă mică, se organizează în grup luând forma de „V” sau
linie ‐ în schimb, cormoranii mici, bătând des din aripi, nu se organizează în formaţie, ci zboară
răzleţ, ca ciorile. Din zborul ambelor specii, de regulă, lipseşte planatul cu aripi nemişcate.
Ciocul cormoranului mare este masiv, vizibil de la distanţă, capul păsării pare ascuţit, pe când
ruda sa cu ciocul subţire apare cu cap pătrat, fiindcă ciocul nu se zăreşte de la distanţă. La
exemplarele tinere, partea ventrală este de culoare deschisă, mai ales în cazul cormoranului mare
găsim toate nuanţele de la gri‐alb la negru. Adultul cormoranului mare prezintă subaxilar câte o
pată mare argintie care are rol în comunicarea dintre ei: ridicându‐şi aripile, prin descoperirea,
respectiv acoperirea petei argintii, parcă îşi transmite stările emoţionale.
Ambele specii se aşează pe crengi, pe stâlpi; cormoranul mic poate fi văzut şi pe fire de stuf.
Neavând glanda uropigiană de la baza cozii suficient dezvoltată, îşi udă penajul, adesea le vedem
când îşi usucă aripile desfăcute; în această poziţie, ne amintesc păsările de pe steme, sigle.
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Foarte des, le putem observa pe oglinda lacurilor mari sau odihnindu‐se pe sălcii, uneori în zbor.
Pelicanii
Sunt păsările ‐ simbol ale Deltei. La noi, trăiesc două specii: pelicanul creţ cu talie ceva mai
mare şi pelicanul comun, mai des întâlnit. De obicei, le putem observa în zbor. Sunt păsări cu
anvergură mare, de peste 2,5 m, zboară cu gâtul strâns, ciocul lung este culcat pe gâtul dat pe
spate, cu ceafa lipită de spate.
Pelicanul creţ apare de culoare plumburie, capetele aripilor sunt tot cenuşii, iar văzute de sus,
negre. Poate fi găsit, de obicei, în grupuri mai mici sau solitar; rareori, poţi vedea laolaltă două
duzini din această specie.
Pelicanul comun are penajul alb‐rozaliu (această culoare se deosebeşte chiar de la mare
distanţă de cenuşiul pelicanului creţ sau de albul sclipitor al lebedelor). Vârfurile aripilor sunt
negre. Exemplarele tinere sunt cafenii, haina de pene alb‐rozalii a adulţilor şi‐o capătă în Africa,
după năpârlire. Juvenilii pelicanului creţ au culoarea gri‐fier. Sacul gutural, la pelicanul comun
adult, este galben ca lămâia, iar al pelicanului creţ este roşu. Ambele specii zboară sus, în volte,
rotindu‐se asemănător păsărilor răpitoare, în acest fel căutându‐şi locurile bune de pescuit.
Pentru distanţe mari, formează stoluri ce zboară în formă de „V” sau în linie. După câteva bătăi
puternice din aripi, planează timp îndelungat: se poate observa că membrii stolului efectuează
lovituri de aripi în acelaşi loc ‐ după curenţii de aer. Se înalţă greoi, săltându‐se succesiv, se
pregătesc îndelung; la amerizare, parcă fac schi nautic. Corpul lor, de greutate specifică redusă,
abia se scufundă în apă, nu pot plonja, ci pescuiesc doar până la adâncimea permisă de lungimea
ciocului şi gătului. Pelicanii creţi fac un fel de goană după peşti, în formaţie de inel şi se grupează
deasupra bancului de peşte aglomerat; uneori, „colaborează” cu cormoranul mare ‐ aceştia
urmăresc prada pe sub apă. În timpul pescuitului, aproape întotdeauna, sunt însoţiţi de stoluri de
pescăruşi şi chire; aceştia aşteaptă peştii scăpaţi din ciocul pelicanului sau cei răniţi. Grupul lor
zgomotos semnalează de la distanţă locul de pescuit al pelicanilor. Relaţia pelicanilor cu pescăruşii
şi chirele este aşa numitul comensualism. Pelicanii amerizează doar pe suprafeţe libere, mari de
apă sau pe locuri deschise, cu vizibilitate bună.
Egrete, stârci
Sunt păsări cu gâtul şi picioarele lungi, corpul de diferite mărimi. În zbor, îşi îndoaie gâtul în
formă de „S”, iar picioarele le întind lung spre spate. Nici una din specii nu planează, zboară
aproape mereu, în mod activ. Egretele sunt albe ca zăpada, se pot deosebi uşor de stârcii coloraţi
(excepţie făcând stârcul de cireadă care este aproape alb şi constituie una din rarităţile
ornitologice din România). La noi, trăiesc două specii: egreta mare şi egreta mică.
Egreta mare este de mărimea berzei, de la cap îi lipsesc cele două pene ornamentale lungi,
subţiri pe care le poartă egreta mică. Ciocul este galben sau negricios, la exemplare tinere. Egreta
mică, mai puţin corpolentă, posedă un cioc negru, primăvara, cu pete albastre la bază. Picioarele
egretei mari, raportat la corp, sunt mai lungi, de culoare galbenă sau maronie, pe când ale
celeilalte specii sunt negre, cu degete galbene. Culoarea lor are un rol important în procurarea
hranei. În timp ce egreta mare vânează stând la pândă nemişcată, egreta mică fuge de colo‐colo, îşi
agită degetele galbene sub apă, ca apoi să‐şi harponeze prada constând din animale acvatice
mărunte, puse pe fugă. Egreta mare are zborul lent, ritmic, iar egreta mică bate mai des din aripi.
Stârcii zboară, de asemenea, cu gâtul îndoit, iar culoarea lor mai închisă îi deosebeşte de
egrete. De pe ceafa celor mai multe specii atârnă trei sau mai multe pene ornamentale ‐ la unele
specii un adevărat pămătuf de pene ‐ care joacă rol în comunicarea interspecifică. Cel mai deschis
la culoare, părând uneori aproape alb, este stârcul cenuşiu. Poate fi observat pe malurile apei, la
margini de stufărişuri, uneori departe de apă, pe ogoare sau pe câmpuri.
Ceva mai mic este stârcul roşu care pare mai închis la culoare decât celălalt. Poate fi
recunoscut uşor, în zbor, şi contra luminii, pe motiv că, de obicei, nu îşi lipeşte cel de al IV‐lea deget
de celelalte, ci îl ţine drept în sus (parcă ar avea un cui bătut în picior).
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Buhaiul de baltă este mai mic decât stârcul roşu. Pe sol, poate fi observat cu greu, prezenţa sa
fiind trădată doar de strigătul său monosilabic cu reverberaţii cavernoase. Prin coloritul său, prin
statura îndesată, micul stârc de noapte ne aminteşte de buhaiul de baltă. El stă la pândă cu gâtul
tras, rar îl putem observa cu capul înălţat.
Stârcul de noapte adult este gri, cu spatele negru, iar la ceafă îi atârnă cele trei pene
ornamentale albe. Speriat, îşi ia zborul cu un strigăt strident: „cvacc”.
Penajul fin, de un galben‐pal al stârcului galben, pare în zbor aproape alb (cei tineri sunt mai
întunecaţi). Moţul cu pene ridicate pare o chică „punk”. Hrana o pândeşte de pe malul apei, de pe
rădăcini ieşite sau, de cele mai multe ori, ascuns prin vegetaţia acvatică. Stârcul pitic poate fi, de
asemenea, observat cu greu. Are zborul asemănător cu al porumbelului, uneori îşi strânge aripile
pe neaşteptate şi, din zbor, cade brusc în stuf. Când simte un pericol, îşi ridică gâtul în sus,
înţepenit, în aşa‐zisa poziţie "ţăruş" ‐ foarte greu observabil, precum buhaiul de baltă.
Lopătar, ţigănuş
Din punct de vedere al sistematicii, se apropie de stârci, dar se deosebesc de aceştia la prima
vedere prin faptul că în timpul zborului îşi ţin gâtul întins.
Lopătarul este aproape alb, doar la baza gâtului posedă un guler portocaliu. Picioarele şi ciocul
lung, în formă de lingură, sunt negre, vârful ciocului fiind galben. Pe cap, poartă atârnând o chică
densă de pene. Capătul aripilor lopătarilor tineri este negru, ciocul cenuşiu‐gălbui, lipsind culorile
vii. Aterizează doar pe malul apei sau în ape puţin adânci, unde îşi caută hrana ‐ mai ales mici
nevertebrate, peştişori,mormoloci, executînd mişcări laterale, ca de cosire.
Tigănuşul este de culoare castaniu închis, metalic, în zbor părând negru. În aer, seamănă
cormoranului mic, dar zboară în formaţie, planează omițând căteva bateri de aripi, ceea ce nu se
întâmplă la cormoranii mici, zburători în stoluri dezordonate, ca ciorile. Și ţigănuşul posedă un cioc
lung, dar acesta este subţire, nu turtit ca al lopătarului, adaptat pentru sondarea nămolului. Îşi
caută hrana, asemeni lopătarului, doar pe păşunile umede sau bălţile cu ape puţin adânci, dar ‐ în
contrast cu precedentul ‐ evită apele salmastre. În timp ce lopătarii zboară şi pe o distanţă mai
mică într‐o formaţie aerodinamică în linie sau în „V”, ţigănuşii alcătuiesc un lanţ lung, înşirat.
Berze
Barză albă este arhicunoscută, în schimb, barza neagră constituie o raritate pentru deltă.
Mărimea celei din urmă este cât a rudei sale antropofilă, dar având doar pieptul şi abdomenul
albe, restul penajului fiind de un brun închis, aproape negru. Fire temătoare, sălbatică, nu suportă
apropierea omului. O putem observa numai în timpul migraţiei, toamna şi primăvara.
Lebede
Aceste păsări sunt cele mai masive păsări acvatice. In deltă putem întâlni două specii,a treia,
lebăda mică, a fost semnalată de puţine ori. Cel mai adesea putem observa lebăda cucuiată care
poate fi văzută tot anul în deltă. Zboară cu bătăi de aripi puternice, zborul fiind însoţit de un
şuierat, sau sâsâit metalic, ce se aude de la sute de metri, servind la coeziunea stolului în condiţii
rele de vizibilitate. Când înoată, gâtul este încovoiat în formă de „S”. La baza ciocului, pe frunte,
posedă un cucui care‐i conferă o formă colţuroasă. În special gânsacul, dar uneori şi femela, îşi
ridică aripile în forma de boltă, în poziţie aşa numită „de impunere”. Sunetele pe care le scot, sunt
ca un şuierat uşor, uneori asemănătoare gemetelor. Iarna, venind din teritoriile de cuibărit
nordice, se abate pe la noi şi lebăda de iarnă. Acestea scot ţipete răsunătoare, înlocuind sâsâitul
aripilor. Acest zgomot este sunetul de contact pentru membrii stolului. În timpul zborului şi
lebedele de iarnă îşi ţin gâtul întins, iar când înoată, gâtul vine perpendicular pe axul corpului,
exceptând baza gâtului puternic curbată, motiv pentru care corpul său pare şi mai lung. Nu‐şi
ridică aripile în timpul înotului. Ciocul este de culoare galbenă ca lămâia, iar la bază negru. Este
mult mai temătoare şi mai prudentă decât ruda sa cucuiată şi poate fi observată doar pe lacuri
mari sau pe litoral. Tot cu greu se ridică în zbor, „fugind” pe suprafaţa apei, o bună bucată de timp.
Lebedele umblă în perechi sau cu puii lor, alcătuind stoluri mici. Puii ambelor specii posedă un
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penaj cafeniu. Pe timpul migraţiei sau iarna, se pot comasa şi în stoluri masive.
Gâşte
Gâştele ‐ empiric şi nu ştiinţific ‐ pot fi împărţite în: gâşte albe‐negre şi sure. Primele mai pot fi
denumite şi "de mare": acestea vin în număr mic pentru iernare, de pe ţărmurile mărilor nordice şi
din tundrele Eurasiei. Dintre ele, doar gâsca cu gât roşu apare în număr mai mare. Aceasta este o
pasăre de mărimea unui răţoi, cu zbor sprinten, formând stoluri neorganizate, compacte. Poate fi
observată de obicei pe semănături şi mlaştinile din vecinătatea acestora, de regulă în compania
altor gîşte nordice. Cuibăreşte în Siberia, între fluviile Ob şi Ienisei, iar cartierele de iernare cele
mai importante sunt poalele lagunelor, litoralul Mării Negre. Specie strict protejată, este în centrul
atenţiei ornitologilor amatori şi profesionişti, dintre care unii călătoresc mii de km numai să o
vadă.
Cel mai important reprezentant al gâştelor sure este gâsca de vară, „străbuna” gâştei de casă
(aspectul exterior, gâgâitul este la fel), și uneori se alătură cârdului de gâşte domestice câte una
sălbatică, rătăcită. Deşi fapt ilegal, putem vedea uneori şi în gospodării boboci eclozaţi din ouă de
gâscă sălbatică şi crescuţi laolaltă cu cele domestice. Deşi se îmblânzesc foarte uşor, aceştia vor fi
sacrificaţi la timp, înaintea perioadei migraţiei, altfel mai târziu se sălbăticesc şi evadează. Gâsca
de vară poate fi recunoscută de la o distanţă de mai multe sute de metri, după glasul său specific.
Stolul lor, pe distanţe mari, zboară în formaţie de „V”. Pe apă, apare cu o siluetă mare, cenuşie; îşi
ridică coada ‐ fapt ce o deosebeşte de cormoranul cam de aceeaşi mărime.
O altă specie de gâscă, ce poate fi observată numai în anotimpul rece, este gârliţa mare. Se
deosebeşte de gâsca de vară prin glasul caracteristic (un li‐lic, li‐lic) şi prin coloritul penajului de o
tonalitate mult mai închisă. Văzută mai de aproape, la exemplarele mai bătrâne se poate remarca
fruntea albă, regiunea pieptului şi a abdomenului vărgată cu dungi negre. Deseori formează
stoluri de sute sau mii de exemplare, iar corul sunetelor scoase pare un rostogolit de tunet
îndepărtat sau aidoma zgomotului roţilor de tren în depărtare. Uneori, de aceste stoluri se
ataşează şi alte specii, de exemplu gârliţele mici, asemănătoare speciei precedente la colorit, dar
mult mai mici (la acestea, pata de pe frunte se alungeşte până în creştetul capului), care ne atrag
atenţia prin ţipetele lor repetate de „li‐li‐lic”, sau gâsca de semănătură, cu penajul tot de culoare
închisă, dar cu corpul mult mai masiv. Toate pot fi observate în deltă, doar din toamnă până în
primăvară; gâştele întâlnite în sezonul cald sunt, aproape cu siguranţă, gâşte de vară.
Locurile vestite de iernare ale gârliţelor şi gâştelor cu gât roşu sunt împrejurimile localităţii
Baia, solele de grâu şi orz din Agighiol şi Sarinasuf. Gâştele se menţin în jurul apei, în mlaştini, pe
lacuri şi lagune, executând zboruri regulate între locurile de hrănire şi cele de înmulţire.
Raţe
Din grupa lor, cuprinzând cu aproximaţie două duzini de specii, enumerăm numai câteva,
recunoaşterea celorlalte presupunând cunoştinţe de specialitate, un binoclu adecvat şi
determinatoare de păsări.
Raţa mare ‐ forma originală a raţei domestice ‐ o întâlnim mai peste tot în deltă: atât răţoiul cu
cap verde şi coada cârlionţată, cât şi raţa mai modestă cu penajul de culoarea terenului se
aseamănă celei de casă. La marginea satului, deseori, se amestecă printre păsările domestice.
Vara, în deltă, putem observa şi o specie de raţă mai mică, de mărimea porumbelului, dar mai
îndesată. Răţoiul are „sprâncene” albe, uşor de remarcat, dintre penele de pe umeri unele atârnă
pe laturi ca nişte ciorchini. Oglinda lui este de un verde‐pal, iar măcăitul seamănă cu o trosnitură
scurtă. În zbor, se pare mai deschis la culoare. Răţuşca are culori mai şterse, oglinda ei de un verde
spălăcit o deosebeşte de femela altor specii asemănătoare. Aceasta este raţa cârâitoare.Cea mai
mică specie de pe la noi este raţa mică; are şi zborul cel mai iute din toată familia. Femela seamănă
cu cea a speciei anterioare, dar pata de pe aripă este de un verde intens. Răţoiul este mai închis la
culoare, iar în timpul zborului nu i se văd pete deschise, ca în cazul raţei cârâitoare; şi glasul i se
deosebeşte de al celei anterioare, este mai mult un fel de şuierat. În sezonul rece, apar în număr
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mare; dacă observăm vara raţe de talie mică, acestea aproape cu siguranţă sunt raţe cârâitoare.
În migraţiile de toamnă şi primavară, putem observa şi raţe lingurar. Răţoiul este castaniu,
ornat cu pene albe şi verzi, femela şi în acest caz este modestă, dar penele de pe umerii ei
strălucesc în cel mai frumos albastru. Ceea ce o deosebeşte, la prima vedere, de toate celelalte
specii, este ciocul său foarte mare, ce poate fi remarcat de la distanţă. Preferă apele sărate şi
salmastre.
O altă specie uşor de determinat este raţa suliţar. Silueta sa în zbor pare foarte alungită, pe de
o parte din cauza gâtului lung ca de gâscă, pe de alta, din cauza penelor de la mijlocul cozii
răţoiului, prelungite ca nişte suliţe.
Speciile enumerate până acum înoată cu coada ridicată şi adesea stau cu capul în jos,
scormonind prin apă şi mâl, iar scufundările le execută pentru scurt timp. Stârnite, se înalţă în zbor
direct de pe apă, aproape vertical. Acestea ‐ şi încă altele, nespecificate în această enumerare ‐
alcătuiesc grupa raţelor înotătoare.
Corpul raţelor scufundătoare este, în sens general, mai îndesat, ciocul şi gâtul lor fiind mai
scurte, cu un cap masiv, picioarele au membrane înotătoare late: s‐au acomodat remarcabil la
scufundări subacvatice. Unele specii fac imersiuni după hrană pînă la adâncimi respectabile (de
exemplu, eiderul care ajunge până la 15 m), ceea ce nu este obişnuit raţelor grupei anterioare.
Înotând, îşi ridică mai puţin coada deasupra apei decât membrele înotătoare, iar gâtul şi‐l strâng
mai mult. Stârnite, efectuează o alergare scurtă pe apă, apoi se lansează în zbor. Majoritatea sunt
de culoare închisă. Pe timpul verii, cele mai frecvente reprezentante ale acestei grupe sunt: raţa
roşie (de culoarea tutunului, dar care pare de la distanţă neagră), ceva mai mare raţa cu cap
castaniu (cu răţoiul mai sur şi femela avînd spatele maron închis), raţa cu ciuf. Răţoiul acesteia din
urmă poartă o "căciuliţă" roşcată, are spatele cenuşiu, pieptul negru, iar în timpul zborului, i se pot
vedea pe aripi două dungi albe lungi. Femela este de culoare maron‐surie spălăcită, tot cu dungi
albe pe aripi. Se recunoaşte după pata de pe creştet care este mai închisă şi se remarcă chiar de la
distanţă. La raţa cu ciuf şi la raţa cu cap castaniu, dimorfismul sexual este mai accentuat, pe când
masculul raţei roşii se deosebeşte mai greu de femele.
Iarna, la gurile Dunării se observă şi alte specii de raţe scufundătoare, cea mai des întâlnită
fiind raţa moţată. Este o pasăre îndesată, neagră ‐ albul de pe abdomenul masculului luceşte de
departe, iar de pe ceafă îi atârnă un pămătuf de pene; femela este de culoare brun închis.
Coloritul masculului ferestraşului mic este alb cu puţin negru, el poartă pe cap un moţ alb;
femela este brun‐cenuşie. Oglinda aripii sclipeşte alb intercalat între două dungi negre.
Raţele nu se prea îndepărtează de locurile umede, mlăştinoase, deşi raţa mare mai iese pe
arături, după seceriş, sau pe sole de porumb netăiat. Pe distanţe mai mari, toate speciile zboară în
stoluri organizate în formă de „V” sau linii oblice ‐ acest lucru se poate constata chiar şi în zori sau în
amurg; în cursul zilei, le vedem pe oglinda apelor liniştite.
Călifari
Este o grupă extrem de interesantă, cu caractere arhaice, făcând trecere între gâşte şi raţe;
atât anatomia, cât şi comportamentul lor întrunesc elemente ale ambelor. Dintre cele două specii
care trăiesc la noi, mai întâlnit este călifarul alb. Acesta este o splendidă pasăre de culoare
castaniu‐alb‐negru, răţoiul (sau gânsacul), având la baza ciocului coraliu un „cucui” asemănător
lebedei. Călifarul roşu este mult mai rar, are culoarea roşiatică ca de vulpe, în aripă cu pene albe,
negre şi verzi. Călifarii albi pot fi observaţi uneori departe de apă, pe margini de râpe sau în pantele
gorganelor ‐ în astfel de locuri, cuibăresc în vizuini săpate în pământ. Califarul alb este specific
împrejurimilor Istriei, în Delta propriu‐zisă, avem şanse reduse de a‐l întâlni. Călifarii roşii azi sunt
adevărate rarităţi ornitologice, solicitînd măsuri de protecţie speciale. Menţionăm că nu de
mult,călifarii mai erau pe alocuri ţinuţi în curte, împreună cu alte păsări domestice, fapt regăsit şi
în beletristica clasică (vezi actuala carte a lui N. Filimon: „Ciocoii vechi şi noi“, descrierea curţii
marelui postelnic Tuzluc).
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Răpitoare de zi
Este o grupă foarte numeroasă, ale cărei specii pot fi diferenţiate cu greu, deoarece penajul lor
definitiv se formează de‐a lungul mai multor ani şi nu numai că cele două sexe diferă între ele atât
prin culoare, cât şi prin mărime, dar se pot ivi exemplare de diverse penaje chiar în cadrul aceluiaşi
sex sau grupe de vârstă. Cunoaşterea lor a devenit o adevărată ramură a ornitologiei, cu o întreagă
bibliotecă de literatură de specialitate. Toţi membrii ordinului posedă un cioc curbat, având la
bază un cerumen vizibil, iar picioarele lor sunt prevăzute cu gheare tăioase. În cele ce urmează,
vom vorbi despre câteva specii întâlnite mai des în deltă şi despre câteva rarităţi mai lesne de
indentificat.
Vulturii, care cu câteva decenii în urmă nu erau rarităţi, practic au dispărut din deltă, iar
numărul acvilelor s‐a micşorat. Reprezentantul lor tipic este codalbul. Caracteristicile de
identificare de la distanţă sunt: anvergura aripilor de cca 2,3m, ciocul mare, curbat şi coada albă la
exemplarele adulte. Recunoaşterea codalbului tânăr presupune mai multă experienţă. Cuiburile
lor sunt construcţii inpresionante, uneori de mai mulţi metri cubi, pe ramurile copacilor bătrâni,
uriaşi. Deşi mărimea populaţiei este mică, specia are o mare însemnătate ecologică.
Cea mai caracteristică pasăre răpitoare a stufărişurilor este heretele de stuf. Nu zboară de
obicei prea sus, îşi străbate teritoriul de vânătoare cu un zbor legănat, puţin deasupra stufărişului,
iar în timpul planărilor, aripile sale formează un „V” foarte deschis (aceasta este o caracteristică
pentru zborul hereţilor). Îl putem observa doar în anotimpul cald, şi atunci mai des femela, cu
ceafa ei galbenă, aceasta este mult mai frecventă decât masculul, cu penaj cenuşiu. Din toamnă şi
până în primăvară, apare şi heretele vânăt. Masculul este de culoare gri‐deschis, cu vârfurile
aripilor negre; femela posedă o coloraţie galben‐maronie, cu o pată albă, lată în zona târtiţei. De
fapt, acest criteriu se regăseşte şi în cazul femelelor altor specii de erete, a căror recunoaştere nu
este o sarcină uşoară nici pentru specialişti.
Uliganul pescar este o pasăre răpitoare mare, cu abdomenul de culoare deschisă, oprindu‐se
din zbor cu bătăi rapide de aripi deasupra apei sau tocmai plonjând, câteodată scufundându‐se
complet după pradă. In curbura aripilor sale lungi, frânte în unghi, se află câte o pată închisă.
Această pasăre poate fi observată mai frecvent în timpul migraţiilor, poposind pe stâlpii de telefon
sau pe crengi.
Şoimii şi vindereii sunt păsări răpitoare cu aripi ascuţite şi zborul iute. De obicei, le putem
vedea zburând după vreo pradă, mai rar poposind cocoţate pe cabluri electrice sau pe crengi
uscate.
În deltă, şoimul dunărean este cel mai corpolent şoim. Silueta sa castanie, cu aripi înguste, se
observă tot mai rar în zilele noastre. Ca şi şoimii, în general, nici el nu îşi construieşte un cuib, ci
ocupă unul gata făcut, de obicei, de la codalbi. Majoritatea cuiburilor din delta propriu‐zisă erau la
distanţe mici de locurile locuite de popândăi, care formează o bună parte din hrana acestui şoim
puternic. În ultimii ani, în toată delta, nu s‐au mai identificat cuiburi locuite de acest falconid.
Şoimul rândunelelor, de mărimea unui porumbel, cu spatele de culoare închisă şi abdomenul
împestriţat cu pene roşcate şi brune, este una din păsările răpitoare cel mai des întâlnite pe aceste
meleaguri; preferă mai ales zăvoaiele mai liniştite de‐a lungul braţului Sfântu Gheorghe.
Vânătoarea sa de libelule este un adevărat spectacol: şoimul urmăreşte aceste insecte, excelente
zburătoare, prin desăvârşite acrobaţii aeriene. Pe lângă insectele mari, consumă păsărele ‐
precum arată numele ‐ dintre care şi rândunele.
Vânturelul de seară îşi procură hrana, mai ales dimineaţa sau seara. Masculul posedă un penaj
de culoare brună‐cenuşie; femela are abdomenul şi pieptul roşcate. Nu zboară prea sus, hrana lui ‐
de regulă insecte mari, dar şi rozătoare ‐ se ascunde în iarbă. Îl vedem de multe ori parcă se opresc
pe loc în aer, menţinându‐se cu dese mişcări de aripi.
Tot acest zbor îl regăsim şi în cazul şoimului vindirel roşiatic. În timpul zborului, coada cenuşie
cu dungi negre a masculului se poate deosebi uşor de penajul roşcat, cu dungi maronii al femelei.
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Stă la pândă ca şi specia precedentă, cu precădere pe cabluri telefonice. Din enumerarea de
mai sus, ar reieşi că în Deltă trăiesc destul de multe păsări răpitoare de zi. Dar nu este aşa: numărul
păsărilor răpitoare este mult mai mic decât ar permite condiţiile de hrană şi cuibărit, fapt ce mai
aşteaptă o explicaţie din partea ecologilor.
Galinacee
Sunt păsări ‐ cu puţine excepţii ‐ de talie mijlocie sau mare care trăiesc pe sol şi pe arbori.
Reprezentantul cel mai răspândit al familiei este fazanul, colonizat în deltă în mai multe etape,
începând din anul 1969. Lansările, în libertate, au fost efectuate în împrejurimile localităţilor
Letea, Caraorman, Sfântu Gheorghe, Maliuc şi, de aici, s‐au răspândit în aproape toată zona.
Trăieşte în număr mai mare pe grindul Letea ‐ a devenit pasărea caracteristică nisipurilor,
mărăcinişurilor, tufărişurilor de aici; dar şi în alte părţi putem observa câte un cocoş plimbându‐se
pe diguri, pe ridicături de teren. Corpul său mare, coada lungă caracterisitcă îl deosebeşte uşor de
orice altă specie. Puii, la vârsta de două săptămăni, pot deja să zboare. Găinuşa, cu coloritul ei mai
modest, seamănă puţin cu potîrnichea, de care o deosebeşte coada sa lungă.
Potârnichea practic lipseşte de pe teritoriul deltei, o găsim doar în zonele limitrofe, pe Podişul
Dobrogean.
Prepeliţa ‐ cea mai mică specie ‐ poate fi observată în masă pe litoral; mai ales primăvara, pe
timpul migrării, este singura specie de galinacee migratoare . S‐au consemnat ani când s‐au izbit
cu sutele de farurile de la Sulina şi Sfântu Gheorghe. Strigătul ei caracteristic de "pit‐palac" poate fi
auzit destul de rar; pe aceste locuri rămân să cuibărească din ce în ce mai puţine ‐ nu numai aici ne
confruntăm cu această situaţie, întregul efectiv de prepeliţe europene se află pe pragul prăbuşirii
efectivelor.
Cocori
În deltă se poate întâlni o singură specie de cocor: cel comun. Cealaltă specie, cocorul mic, a
ajuns una din cele mai mari rarităţi ornitologice. Deşi cuibăritul speciei anterioare este dovedit şi
din ultimii ani, trebuie să specificăm că poate aceştia au fost ultimii cocori cuibăritori şi azi nu îi mai
găsim vara pe grindurile la sud de braţul Sfântu Gheorghe. Cu puţin timp în urmă, încă putea fi
observat îndeosebi pe timpul migraţiei, toamna şi primăvara, în grupuri numeroase ‐ acum, din
păcate, chiar şi aceste ocazii au devenit evenimente. Cocorii zboară în formaţie de"V", la mare
altitudine, iar sunetele caracteristice pe care le scot se aud de la distanţe de câţiva kilometri,
datorită sternului de o anatomie aparte, care funcţionează ca o cutie de rezonanţă. Cocorii zboară
cu gâtul şi picioarele întinse. În zbor, se aseamănă întrucâtva cu barza, dar nu sunt albi pe
abdomen ca aceasta, iar în contralumină, stolul lor organizat le deosebeşte de grupul mai răzleţ al
berzelor.
Speciile mai mici, aparţinând tot ordinului cocorilor, duc o viaţă acvatică, mai puţin tainică:
lişiţa, găinuşa de baltă, cârstelul şi cresteţii.
Lişiţa este una din păsările cele mai frecvente ale deltei. Toate lacurile, japşele, canalele îi pot
oferi adăpost în toate anotimpurile. Doar dacă îngheaţă toată delta, se refugiază la malul mării sau
pleacă mai la sud. De mărimea unei găinuşe de culoare neagră, cu pată albă pe frunte, având
coada scurtă, prezintă o apariţie omniprezentă. Înoată bine, bâţâind caracteristic din cap. Nu este
o bună zburătoare, dar când îşi ia zborul, se avântă, călcând apa şi înălţându‐se contra vântului. Nu
se ridică, de obicei, prea sus. Se scufundă după hrană (mai ales de origine vegetală) doar pentru
câteva secunde şi se reîntoarce pe oglinda apei în acelaşi loc. Fruntea puilor este la început
roşcată; pata albă de pe fruntea adulţilor se formează mai târziu.
Un colorit asemănător are găinuşa de baltă, de statură mai mică, cu fruntea roşie, care la pui
este la început verde. Când fuge sau înoată, îşi ţine coada ridicată, asemenea găinei de casă, iar
marginea albă a cozii este un reper pentru puii ce‐şi urmează mama. Zboară mai uşor decât lişiţa,
dar se lasă repede în apă şi dispare în vegetaţie.
Cârstelul de baltă, cu spatele maroniu, cu gri pe flancuri şi cu ciocul lung, rar poate fi observat,
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dar ‐ mai ales primăvara ‐ îşi trădează prezenţa prin „guiţatul” ca de purcel.
Cresteţul de baltă, cresteţul pestriţ şi cresteţul mic, ce se furişează ca nişte şoareci prin
stufăriş, sunt întâlniţi doar întămplător. Cârstelul de câmp este locuitorul luncilor învecinate; în
delta propriu‐zisă, poate fi observat pe timpul migrării. Asemănător prepeliţei, a început să fie tot
mai rar.
Prundăraşi
Printre altele, acestei grupe îi aparţin două păsări cu picioare şi ciocuri lungi şi cu penaj alb‐
negru: ciocîntorsul (avosetă) şi piciorongul (cătăliga). Trăiesc pe terenuri sărăturate, uneori şi în
alte zone, unde îşi găsesc condiţii propice de hrănire. Ciocul ciocîntorsului este mai lung, ascuţit,
încovoiat în sus, în timp ce al piciorongului este drept. Picioarele primei păsări sunt de culoare
bleu, iar ale celei de‐a doua, roşii. Proporţional cu dimensiunile corpului, piciorongul posedă cea
mai lungă pereche de picioare dintre toate înaripatele de la noi. Spatele şi aripile sunt lui sunt
negre, iar masculul are o pată neagră pe ceafă. În timpul hrănirii, la ciocîntors putem observa şi o
mişcare laterală, ca de cosire, pe care am mai întâlnit‐o la lopătar. Ambele specii zboară cu gâtul şi
aripile întinse, în caz de pericol scoţând ţipete caracteristice.
O pasăre tot alb‐neagră, de mărimea unui porumbel şi colorit asemănător coţofenei, este
scoicarul pe care îl întâlnim, de obicei, pe malul mării. Are picioarele lungi, roşii, ciocul roşu. Este
foarte prudent. Se observă mai ales în timpul migraţiei deoarece puţine perechi cuibăresc şi pe
ţărmul aferent deltei.
Pe sărături, pe litoral, putem observa prundăraşul de sărătură. Pare un mic ghemotoc de pene
care se rostogoleşte pe pământ; picioruşele i se mişcă atât de repede, încât abia le putem vedea.
Seamănă cu prundăraşul gulerat, fiind de aceeaşi mărime şi culoare, dar în loc de gulerul negru al
acestuia, posedă câte o pată de culoare închisă pe ambele părţi ale gâtului.
Ploierul argintiu este aproximativ de mărimea unui porumbel, iar pe timpul migraţiei, poate fi
văzut în grupuri mici sau solitar. În penajul de vară, are pieptul şi abdomenul negre. Sub aripă, pe
timpul zborului, i se zăreşte o pată neagră, acest caracter deosebindu‐l cel mai uşor de ploierul
auriu, cu subaxilare albe.
Ploierul auriu nu este atât de legat de ţărm ca ruda sa argintie, ci preferă mai mult fâneţele
umede. Pe timpul migraţiei, cel mai bun loc din Dobrogea de Nord pentru observarea acestor
păsări, este valea dintre localităţile Mihai Viteazu şi Sinoe.
Una din cele mai cunoscute păsări din familia prundăraşilor este nagâţul ‐ acrobatul moţat al
aerului asupra căruia nu vom insista; în schimb, acordăm o atenţie sporită sitarului.
Sitarul de pădure, de mărimea porumbelului, trece prin deltă în special pe timpul migraţiei de
toamnă (pe vremuri, pădurea Letea a fost declarată fond regal de vânătoare tocmai datorită
sitarilor) în număr mare, cu o anume periodicitate: la trei‐patru ani odată, vine câte un an mai
bogat în sitari. Migraţia de primăvară este mult mai modestă. Cuibăritul său în Dobrogea nu este
dovedit. Sitarul de pădure nu este întâlnit doar în pădure, ci şi pe malul apei, în stufărişuri, uneori
căzând în faţa puştii chiar la zborul de raţe seara şi dimineaţa. Se piteşte neobservat pe covorul
frunzarului ruginiu al pădurii şi se avântă în zbor numai atunci când aproape călcăm pe el.
Primăvara, zborul său nupţial nu începe încă în deltă, ci doar în părţile mai nordice, în drum spre
zonele de cuibărit. S‐ar putea confunda în zbor cu potârnichea (de care se deosebeşte doar prin
ciocul mai lung); dar trebuie să ştim că potârnichea trăieşte în grup, spre deosebire de sitarul
singuratic şi nu prea o găsim în pădure, ci în locuri deschise.
Becaţinele sunt foarte asemănătoare sitarilor de pădure, sunt de fapt ca nişte minisitari. Cele
mai multe dintre ele au aproximativ mărimea mierlei, iar cea mai mică, a ciocârliei. Becaţina mare
(sau dubla, cum îi spun vânătorii) are coada de culoare foarte deschisă; îşi ia zborul în linie dreaptă,
fără nici un ţipăt. Tot aşa procedează şi becaţina mică (zisă "surdă"), dar aceasta, de regulă,
aterizează la distanţă mică faţă de locul decolării. În schimb, becaţina comună, când îşi ia zborul,
scoate un ţipăt caracteristic şi zboară departe, în zig‐zaguri ascuţite, pentru ca mai apoi să cadă din
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înălţime ca un bolovan.
O altă pasăre de mărimea sitarului de pădure este sitarul de mal, care pare mai mare din cauza
gâtului şi ciocului său lung, precum şi a picioarelor înalte. Este o specie migratoare, toamna
apărând în stoluri numeroase, observându‐se cu precădere în heleştee secate, pe marginile
apelor sau pe litoral. Poate fi recunoscută în zbor şi de departe după aripile cu dungi albe, ciocul
mare ţinut oblic, coada albă‐neagră.
Culicul mare este aproape de mărimea unei găini, posedă un cioc proporţional foarte lung,
curbat în jos. Poate fi observat tot în timpul migraţiei, dar în efective mai modeste. Tipătul său este
caracteristic ‐ posesorii de câini fluieră astfel ‐ sau scoate sunete asemănătoare cu ale curcilor. Cu
ciocul lung, încovoiat, penajul cu dungi gri‐brun‐negru, seamănă cu culicul mic ‐ însă acesta are
dimensiuni mai reduse, ciocul este proporţional mai scurt. Ambele frecventează de obicei
smârcurile zonelor inundabile. Putem găsi uneori culici mici în jurul localităţii Plopu, pe păşunea
dintre Letea şi C.A.Rosetti, pe grindul Chituc, în timp ce culicul mare apare mai ales toamna pe cele
mai multe heleşteie şi pe malul mării.
Grupul numeros, bogat în specii al fluierarilor, preferă, de asemenea, locurile nămoloase,
băltoacele. Cunoaşterea fluierăturilor lor este foarte utilă în identificarea speciilor. Fluierarul cu
picioare roşii scoate un fluierat trisilabic. El are o dungă albă pe aripă, ceea ce îl deosebeşte de
toate rudele sale europene. Este singura specie care cuibăreşte în deltă. Fluierarul cu picioare
verzi se deosebeşte de precedentul, fiind puţin mai mare şi prin pata albă din zona dorsală care
ajunge până la spate şi ciocul uşor îndoit în sus; fluieratul său este bisilabic. Nu umblă în grupuri
mari, de regulă, se observă doar câteva păsări laolaltă.
Bătăuşul mascul, în penajul de nuntă, este renumit pentru varietatea individuală a coloritului
moţului său dublu de pe ceafă şi a penelor răsfirate în formă de scut ale pieptului. Acestea se
deosebesc de la o pasăre la alta în aşa fel încât nu găsim două exemplare perfect identice. Pe
bătăuşii în acest penaj îi întâlnim în deltă doar la sfârşitul verii, printre cei ce îşi încep migraţia mai
devreme; majoritatea stolurilor sosesc după năpârlire, în haina de iarnă modestă. Specia se poate
recunoaşte uşor: ciocul acesteia este cel mai scurt dintre toate speciile de fluierari, iar grupul este
compus din indivizi de diverse mărimi ‐ femelele sunt aproximativ cu un sfert mai mici decât
masculii. În cazul altor specii de fluierari, dimorfismul sexual niciodată nu este atât de accentuat.
Bătăuşul nu fluieră, ci este o pasăre complet mută.
Putem vedea uneori pe sărături o pasăre interesantă din familia prundăraşilor, având zborul ca
de răpitoare (în împrejurimile Murighiol‐Plopu sau mai sigur în jurul Istriei), scoţând sunete
caracteristice. Se lasă des pe sol şi, în aceste momente, i se vede, până departe, o pată gălbuie
tivită cu negru pe gât. Aceasta este ciovlica ruginie. La o lumină bună, poate să‐i fie remarcată şi
partea subaxilară, ruginie, ceea ce o deosebeşte de ciovlica negrie asemănătoare, dar mult mai
rară.
Poate fi recunoscută uşor şi pasărea ogorului, de mărimea porumbelului, cea de culoarea
nisipului, cu picioare lungi, galbene, ochii mari, tot galbeni; cele două dungi albe de pe aripi sunt
caracteristice. O găsim în zonele aride, pietroase sau nisipoase (grindul Letea, Caraorman, insula
Sacalin, dealurile de lângă Murighiol, Agighiol). Când se lipeşte de pământ, este imposibil s‐o
observi: penajul său copiază perfect coloritul mediului său de viaţă. Ponta ei se compune din două
ouă, spre deosebire de cealate specii enumerate mai sus, care depun câte patru ouă.
Fugacii vieţuiesc numai în jurul apelor; stolurile lor compacte îşi caută mereu noi locuri de
hrană printr‐un zbor iute, perfect sincronizat. Se opresc pe malul apei sau în locuri cu apă mică de
unul‐două degete, de multe ori, în mâlul heleşteielor fără apă şi cu ciocul lor fin prin mişcări rapide
sondează necontenit terenul. Ciocul uneia dintre specii, de mărimea unei ciocârlii, este curbat şi
îngroşat evident, parcă ar fi întotdeauna murdar: acesta este prundaşul de nămol. Toamna şi
primăvara, putem observa fugaci, având pe piept o pată neagră în formă de potcoavă ‐ este
fugaciul de ţărm (iarna, penajul este lipsit de pata neagră). Fugaciul roşcat este uşor de
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recunoscut datorită ciocului său lung, uşor arcuit, picioarele mai lungi şi penajul de un roşcat
frumos pe timpul cuibăritului; coloritul "hainei" de iarnă este asemănător rudelor sale.
O specie rară, de cea mai mare dimensiune a grupului ‐ aproape de mărimea nagâţului ‐ este
fugaciul mare. A fost semnalat în câteva rânduri, în jurul Istriei, iar singurul exemplar doveditor din
Dobrogea s‐a recoltat pe insula Sacalin.
Notatiţa, cât o vrabie, este încrezătoare, nu se sperie nici atunci când omul se apropie la câţiva
metri de ea; venită din locurile sale de cuibărit din nordul îndepărtat, nu a învăţat să se ferească de
marele duşman biped. Când înoată, se învârte în jurul ei şi din apa răscolită îşi adună hrana ‐ mici
vieţuitoare. Deoarece pe degete posedă franjuri înotătoare ca la lişiţă, pe mal face impresia că
poartă opincuţe de noroi pe picioruşe.
Familia prundăraşilor, în general, este socotită ca una dintre grupurile de sistematice cele mai
complexe, care oferă surprize şi subiecte de cercetare şi pentru viitor.
Lupii de mare
Dacă vedem un fel de pescăruş de culoare închisă, cu aripi lungi şi care se aruncă asupra unei
chire sau vreunui alt pescăruş şi chiar asupra unui stârc sau a unui cormoran, pe care le atacă şi
şicanează până când acestea îi cedează prada ‐ după toate probabilităţile, avem şansa de a
observa o specie de lup de mare. În România, sunt cunoscute trei specii, dar determinarea lor
ridică probleme, chiar şi în cazul unui exemplar pe care‐l avem în mână. Lupul de mare codat are
din mijlocul cozii, două pene prelungite cu o şchioapă faţă de celelalte. Lupul de mare mic are
aceste pene rotunjite, iar la lupul de mare atlantic sunt ascuţite. Parcă pentru a îngreuna şi mai
mult recunoaşterea lor, printre ele sunt şi exemplare de culoare închisă sau cu partea abdominală
de culoare deschisă.
Pescăruşi
Păsări de apă, având de obicei culori deschise. Cuibăresc pe bancurile de nisip, insuliţe şi
plauri, fac două‐trei ouă. Familia este bogată în specii.
Pescăruşul râzător, de mărimea unui porumbel, este poate cea mai obişnuită pasăre a deltei şi
a litoralului ‐ aproape în orice perioadă şi oriunde ne întâlnim cu el. Din primăvară până în toamnă
are capul castaniu, iarna se distinge printr‐o pereche de pete închise din zona urechii, ca şi prin
dunga albă ce‐i tiveşte partea exterioară a aripii.
O altă specie frecventă este pescăruşul argintiu, de talie mare, a cărui alb este întrerupt doar
de cenuşiul mantiei şi de terminaţiile negre ale aripilor. Împreună cu pescăruşul râzător,
urmăreşte navele şi se avântă asupra resturilor aruncate sau înhaţă peştii scoşi de elice la
suprafaţă. Aceste două specii de pescăruşi sunt printre puţinele specii de păsări pentru viitorul
cărora nu trebuie să ne facem griji, dimpotrivă, prin prolificitatea şi adaptabilitatea lor, prin modul
omnivor de hrănire, poate să creeze probleme.
Asemănător cu pescăruşul argintiu, dar mai mic, este pescăruşul sur, care este vizitatorul
apelor româneşti numai în anotimpul rece.
Pescăruşul cu cap negru are aripile de o culoare deosebit de deschisă, din care lipsesc penele
negre, dar capul şi ceafa sunt negru cărbune, iar ciocul roşu. Şi în stol se deplasează diferit de
celelalte specii europene: contrar stolurilor răzleţitete ale acestora, zboară totdeauna în grup
organizat. După o absenţă lungă, a început iarăşi să cuibărească pe teritoriul Rezervaţiei. Mult mai
frecvent în deltă este pescăruşul mic, care seamănă cu pescăruşul cu cap negru, doar că este de
mărimea unei mierle.
Dintre pescăruşii care au cap negru, specia cea mai masivă, simţitor mai mare chiar decât
pescăruşul argintiu, este pescăruşul asiatic. Ca şi cele două specii precedente, şi el numai
primăvara are cap negru, iar ciocul este tricolor: roşu‐negru‐galben. Pare a fi în curs de
expansiune: primul exemplar doveditor a fost recoltat în 1979 lângă Crişan şi de atunci a mai fost
observat în repetate rânduri.
Pe malul mării poate fi observat şi pescăruşul negricios, de mărimea celui argintiu, dar cu
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mantaua şi aripile negre. Juvenilul ‐ ca şi al pescăruşului argintiu ‐ este de culoare galben‐maronie,
numai de la vârsta de trei ani îşi îmbracă penajul negru al adulţilor. Tot cu penaj negru pe spate şi
pe aripi, este şi pescăruşul negru, aproape de mărimea unei gâşte ‐ de asemenea o pasăre al
litoralului.
Recunoaşterea speciilor de pescăruşi este îngreunată şi de faptul că majoritatea lor îşi obţin
penajul definitiv doar după 3‐4 năpârliri succesive; la unele şi penajul nupţial diferă de cea de
iarnă. Totuşi, cu un bun determinator şi binoclu în mână, avem şanse de a face asupra lor
observaţii interesante.
Chire, chirighiţe
Grupa este o familie zveltă de pescăruşi, cu zbor uşor. Toate speciile posedă coadă bifurcată,
aripi lungi şi înguste, iar în timpul reproducerii, creştetul capului lor este negru. Le putem observa
mai ales în zbor, unele specii pe malul mării, altele pe tot cuprinsul deltei. Deşi sunt păsări strict
legate de apă, le găsim uneori chiar şi pe teritoriile agricole învecinate, unde se deplasează după
insecte – hrana lor de bază în unele perioade.
Cea mai des întâlnită este chira de baltă, specie caracteristică întregii grupe. Coada sa este
bifurcată adânc. Zboară cu ţipete stridente de "chiii‐rrra", plonjând des asupra oglinzii apei,
pentru a apuca vreun peştişor sau insectă acvatică.
Chira de mare, puţin mai corpolentă, nu are ciocul roşu ca cea de baltă, ci negru, cu vârf
galben. Acest cioc este proporţional mai masiv, mai vizibil decât la alte specii de chire (în afară de
chira mare).
Pecăriţa râzătoare (care şi‐a primit numele de la strigătul specific, asemănător râsetului), este
de aceeaşi mărime ca precedenta, având însă o siluetă mai îndesată, cu ciocul scurt, zbor
caracteristic speciei. O întâlnim mai ales pe malul mării, dar iese şi asupra holdelor, câmpurilor,
după lăcuste şi alte insecte. Uriaşa grupei este chira mare. Ciocul roşu carmin, ţipătul său ca
niştetrosnituri răguşite se aude de departe, masivitatea sa şi zborul mai lent (asemănător
pescăruşilor), o deosebeşte de alte specii. Zona cea mai sigură unde o putem găsi în timpul
migraţiei este insula Sacalin.
Chirighiţele sunt asemănătoare chirelor, dar cu coada mai puţin bifurcată. Doar exemplarele
adulte, în penaj nupţial, pot fi determinate cu precizie, cele tinere sau în năpârlire constituie o
problemă şi pentru specialişti.
Cel mai uşor de recunoscut este chirighiţa neagră; aceasta are aproape tot penajul negru.
Asemănătoare ca mărime şi colorit este chirigiţa cu aripi albe, a cărei aripă este neagră doar pe
partea sub‐axilară, pe latura exterioară, vizibilă este de culoare deschisă.
Chirighiţa cu obraji albi este mai cenuşie, pata deschisă de sub bărbie poate fi observată de la
distanţă. Cu zborul lor în zig‐zag şi nu prea sus, ne însoţeşte ambarcaţiunea peste tot.
Porumbei şi turturele
Păsări de talie mică şi mijlocii, cuibăresc pe arbori şi pe stâncării, iar toate speciile europene îşi
procură hrana pe sol. Ponta constă din două ouă albe, aproape sferice.
Prezentarea guguştiucului răspândit în ultimele decenii pe tot continentul, pare de prisos, iar
turturica nu este frecventă pentru deltă, deci nu ne vom ocupa de o descriere a lor mai
amănunţită.
Specia caracteristică acestor meleaguri este porumbelul de scorbură, fiind rară în celălalte
părţi ale ţării. Cuibăreşte în scorburile arborilor bătrâni, de aici primindu‐şi numele. Ca mărime şi
colorit, este asemănător porumbelului domestic, doar cele două dungi de pe aripă nu alcătuiesc
linii neîntrerupte, vizibile ca la acestea, ci rânduri punctate. La majoritatea porumbeilor domestici,
zona dorsală străluceşte în alb, la porumbelul de scorbură este de culoare gri. Poposeşte pe
cablurile telefonice sau electrice, lucru mai rar văzut la porumbelul domestic.
Cel mai mare porumbel sălbatic de la noi este porumbelul gulerat. Această specie socotită în
occident obişnuită (în unele părţi chiar stricătoare), începe să fie des întâlnită în Dobrogea. Poate
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fi uşor recunoscută după statura sa mare, gulerul alb şi pe aripă o dungă albă, foarte vizibilă. În
timp ce porumbelul de scorbură este legat de păduri ce abundă în copaci scorburoşi şi de
vecinătatea acestora, porumbelul gulerat se îndepărtează de pădure, preferând să‐şi agonisească
hrana pe semănături. În timpul migraţiei de primăvară, cele mai cunoscute locuri cu porumbei
guleraţi sunt plantaţiile de plopi din împrejurimile Murighiol‐Plopu, unde, noaptea, se aşează
pentru odihnă stoluri de câteva sute de exemplare. În ultimii ani, toamna şi iarna, se concentrează
în stoluri masive, chiar impresionante, pe ostroavele Chilia, Pardina, Tatanir, unde cultivarea unor
suprafeţe agricole le asigură o bază trofică abundentă.
Răpitoare de noapte
Specii răpitoare, care duc o viaţă crepusculară şi nocturnă. Ca în general la răpitori, mărimea
sporului anual este în funcţie de abundenţa hranei.
Dintre speciile de bufniţă, cea mai cunoscută şi mai frecventă este cucuveaua. O putem întâlni
mai ales în satele din deltă, în clopotniţa bisericilor, în depozite şi gosodării abandonate,
îndepărtându‐se rar de zonele locuite.
În schimb, ciuful de pădure îşi duce viaţa în locuri izolate, sălbatice. El posedă nişte "urechi"
din pene, bine vizibile. Pentru iarnă, deseori se aglomerează în grupuri.
Huhurezul mic, asemănător ca mărime şi biotop, dar mai masiv şi lipsindu‐i "corniţele" de
pene, trăieşte tot în păduri. El are, pe lîngă coloritul maroniu, şi o fază cenuşie, care nu există în
cazul ciufului de pădure.
Ciuful de câmp, de statură şi formă asemănătoare ciufului de pădure, trăieşte în stufărişuri,
locuri mlăştinoase, dar în deltă apare numai în pasaj.
Cea mai mare specie de bufniţă europeană este buha, care poate fi uşor recunoscută datorită
pămătufurilor de pene ca nişte urechi, foarte vizibile şi staturii sale impozante, aproape
demărimea unei gâşte. Ea cuibăreşte în păduri puţin umblate sau în locuri stâncoase, cum ar fi
Capul Doloşman. Deşi are populaţii puţin numeroase, împlineşte un rol ecologic important, ca una
din puţinele specii, care se hrăneşte şi cu ciori.
Dumbrăvenci, prigorii
Sunt păsări cu penaj foarte colorat, cu aspect exotic. Cu excepţia prigoriei, bună zburătoare,
toate speciile pot fi observate mai mult şezând pe un suport: prigoria şi dumbrăveanca au
predilecţie pentru cablurile telefonice sau electrice, pupăza mai rar, pe când pescăruşul albastru
aproape niciodată. Prigoria nu pătrunde prea des în deltă, o putem observa mai mult în timpul
migrării; nu este rară însă pe teritoriile cu loess din partea nordică a Podişului Dobrogean. Ca şi
dumbrăveanca, are un colorit maro‐verzui, iar pata galbenă de pe gât străluceşte de departe.
Dumbrăveanca stă ghemuită, ca o cioară, pe câte o ramură proeminentă şi planează din când
în când după câte un greiere sau gândac. Pupăza, cu penajul său negru‐alb‐maron, cu moţul ce i se
poate ridica, este bine cunoscută. Este frecventă pe digurile din deltă şi una dintre speciile a căror
hrană de bază o formează coropişniţa şi larvele de cărăbuş.
Pescăruşul albastru nu se îndepărtează de apă, îl vedem în zbor razant deasupra apei,
strălucind în culorile azurului sau pândind peştişorii de pe o creangă aplecată peste oglinda apei.
Ciocănitori
Caracteristicele ordinului lor sunt poziţia perpendiculară pe care o pot lua pe un substrat
vertical şi unele particularităţi anatomice ale capului, ciocului, limbii etc. Îndeplinesc un rol foarte
important în ecologia pădurii.
Specia cea mai mare din deltă, de talia unei stâncuţe, este ciocănitoarea neagră. Țipătul său
diferă de a celorlalte ciocănitori, amintind mai curând de o pasăre răpitoare. Nici zborul său nu
este atât de ondulat ca al celorlalţi membrii ai familiei sale, ci seamănă mai mult cu al unei ciori. O
putem observa în pădurile din Letea şi Caraorman, uneori şi în zăvoaie bătrâne.
O altă specie văzută mai des este ghionoaia sură, pe când ghionoaia verde, răspândită în alte
părţi ale ţării, lipseşte în zona discutată.
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Rândunici, drepnee
Din această binecunoscută grupă ‐ ale cărei membre sunt toate zburătoare desăvârşite, aici
vom aminti doar lăstunul de mal. În aproape toate malurile prielnice din deltă, putem să‐i zărim
orificiile de intrare ale cuiburilor săpate rotunjit ‐ la pescăruşul albastru, acest orificiu este de
forma unui pentagon cam de aceeaşi mărime ca a lăstunului, iar a prigoriei are formă de potcoavă
şi ceva mai mare. De asemenea, aceste specii cuibăresc solitare, spre deosebire de lăstunul de mal
care se aglomerează în colonii numeroase.
Drepneele negre, deşi seamănă ca siluetă, cu excepţia aripilor mai lungi, nu aparţin familiei
rândunelelor. Sunt mai rare decât rândunele propriu‐zise; prezintă nişte siluete complet negre,
zburând precipitat foarte sus, în zig‐zag. Drepneaua mare este şi mai rară la noi, prin deltă trece
numai accidental. Specia prezintă zonele guşei şi abdomenului albe.
Păsări cântătoare (păsărele)
Din grupa bogată în specii a păsărilor cântătoare, amintim pe scurt doar câteva, mai ales pe
acelea care pot fi recunoscute mai uşor, pe baza unei descrieri sumare.
Ciocârlia de Bărăgan merită atenţie, fiind cea mai mare specie de ciocârlie din Europa. Preferă
meleagurile cu gorgane ale Podişului. Ea poate fi recunoscută după statura mai mare, ca de graur
şi tivul alb, bine conturat al aripilor.
Boicuşul (piţigoiul pungar) poate fi identificat imediat lângă cuibul caracteristic, în formă de
pungă construită cu măiestrie, atârnată de capătul crengilor subţiri.
Graurii sunt păsări binecunoscute, dar tot din această familie face parte şi lăcustarul care
soseşte pe meleagurile noastre din îndepărtatele stepe asiatice. Acesta este o pasăre cu un colorit
roz şicapul moţat, iar coada şi aripile sunt negre.
În cele din urmă amintim vrabia negricioasă, care cuibăreşte prin încâlceala de crengi a
cuiburilor de berze, o pasăre stabilită mai recent la noi. Masculul are pieptul şi burta de culoare
închisă, aproape neagră, creştetul fiind cafeniu. Femela este similară cu cea a vrabiei de casă.
Această vrabie renunţă uneori la convieţuirea cu barza și, comasându‐se cu zecile, formează
adevărate colonii ţesând cuiburi în formă de pungă, similar cu cintezele ţesătoare din Africa. O
asemenea colonie se găsește în apropierea localității Rândunica, la intersecţia drumului naţional
către Constanţa cu apa Hagilarului, pe plopii ce străjuiesc podul.
Am încercat pe scurt prezentarea aproximativ a unei treimi din speciile de păsări ale Deltei
Dunării. Descrierea amănunţită a diverselor specii, desenele sau fotografiile lor fidele, pot fi găsite
de către cel interesat în alte lucrări. Aici s‐a încercat doar rezumarea foarte pe scurt a unor
caracteristici mai lesne de recunoscut. Descrierea amănunţită a comportamentului diverselor
specii, a modului lor de hrană sau chiar a coloritului, ar depaşi cu mult posibilităţile îngrădite
acestui capitol.
Speciile considerate rarităţi, urmărite în mod expres
Deşi toate vieţuitoarele au un loc bine determinat în natură, unele dintre păsări, ajunse
rarităţi, atât în condiţiile ţării noastre, cât şi ale altor state, studiate de către diferite grupuri de
cercetare, se cer observate, urmărite şi înregistrate în mod expres. Între aceste specii, încadrăm
următoarele păsări, menţionând că lista nu cuprinde decât o parte din categoria speciilor‐
problemă, în funcţie de un punct de vedere anumit: pelican creţ, furtunar, cormoran moţat,
cormoran mic, stârc de cireadă, buhai de baltă, ţigănuş, lopătar, gâscă cu gât negru, gârliţă mică,
călifar roşu şi alb, raţă cu ochi albi, raţă porumbacă, raţă cu perucă, raţă cu cap alb,ferestaş mic,
toate speciile de păsări răpitoare, diurne şi nocturne, cârsteii şi cresteţii, cocorii, cătăligă,
piciorong, pasărea ogorului, prundăraş de sărătură, sitar de pădure, culic cu cioc subţire, fluierar
de lac, lupi de mare, pescăruş cu cap negru, pescăruş rozalb, pescăriţă mare, chirighiţă cu aripi
albe, pescăraş albastru, prigorie, dumbrăveancă, pupăză, ciocănitoare cu spatele alb, ciocârlie
debărăgan, ciocârlie de stol, rândunică roşcată, pietrar răsăritean, fâsă roşiatică, guşă vânătă,
piţigoi de livadă, sfrâncioc cu cap roşu, gaiţă de munte forma siberiană,lăcustar, vrabie negrie.
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LOGISTICA UTILIZATĂ PENTRU OBSERVAREA PĂSĂRILOR
Observarea păsărilor, ca şi a diferitelor fenomene legate de ele, se execută cu o tehnologie tot
mai bogată, întebuinţând diferitele cuceriri ale tehnicii. De ex., stolurile în deplasare pot fi
urmărite pe ecranul radarului sau echolocatorului, apreciind în acest fel viteza de deplasare,
distanţele faţă de anumite puncte de reper etc. O altă modalitate este următoarea: pe
exemplarele capturate se fixează câte un microemiţător de radio, ale cărui unde sunt recepţionate
cu aparatura adecvată. Se obţin, în acest fel, informaţii privind deplasările exemplarului marcat.
Dar pentru majoritatea observaţiilor, îndeosebi făcute de către agenţi ecologi, se foloseşte o
aparatură optică. Cel mai des se folosesc binoclul şi luneta.
Descrierea instrumentelor
Binoclu. Constă din două sisteme de lentile montate paralel pentru a putea executa observaţii
cu ambii ochi. Lentilele situate dinspre ochiul observator, se numesc oculare, iar cele îndreptate
către obiectul observat sunt obiectivele. Între obiective şi oculare, la majoritatea binoclurilor, se
interpune şi un sistem de prisme de cristal, pentru îmbunătăţirea calităţii imaginilor. Reglarea
clarităţii imaginii se face cu ajutorul unui buton, prin înşurubare, acesta de obicei reglând ambele
părţi ale binoclului. La unele modele, reglarea pentru fiecare ochi se face separat.
Lunetă. Aceasta este de regulă un sistem optic construit pentru observarea cu un singur ochi şi
la distanţe mai mari, pentru care un binoclu obişnuit este deja ineficace. Datorită măririi
considerabile (de obicei 20 ‐ 40 ‐ 60 de ori), se pot folosi în mod eficace numai fixate pe unsuport
special, eventual rezemat de un obiect fix.
Caracteristici optice
Cele mai importante caracteristici optice sunt: diametrul obiectivului (Ø), exprimat în mm şi
grosismentul (puterea de mărire), care se exprimă în cifră absolută. Un binoclu poate să fie de ex.
de 10 x 50, adică grosisment înmulţit cu Ø obiectiv, în mm. Iar puterea de exploatare a luminii
necesară observaţiilor este luminozitatea, o cifră convenţională, ce se exprimă prin formula:
L = ( Ø/G)2.
în exemplul dat, L = (50/10)2 = 25.
Comparând cu un alt binoclu, de ex. cu un 10 x 30, această relaţie este de 9. Deci al doilea
binoclu, în comparaţie cu primul, poate folosi numai cca a treia parte din lumina existentă în
timpul observării. La o luminozitate bună, acest dezavantaj este compensat prin puterea mai mare
de mărire. La dotarea echipei cu instrumente optice, se va ţine cont şi de aceste criterii, folosind
puteri de mărire mai ridicate în zonele de litoral, pe lagune etc.
Exploatare
De la începutul folosirii, binoclul se reglează după vederea fiecărui observator. Aceasta
operaţiune se face cu ajutorul celor două sisteme de reglare: cea centrală şi cea din partea ochiului
drept. Prima dată, se fixează un obiect mai îndepărtat cu ochiul stâng şi se reglează distanţa până
la obţinerea unei imaginii clare, în timp ce ochiul drept este închis. Apoi, se închide ochiul stâng şi
se reglează jumătatea dreaptă cu ajutorul reglajului fin dinspre această parte. În acest fel, vom
avea o vedere clară, chiar reglând sistemul optic asupra obiectivelor de la diferite distanţe.
Pentru o întrebuinţare eficace, luneta se fixează pe un stativ adecvat, se aşează şi se fixează în
poziţia necesară. Clarul imaginii se face cu ajutorul reglajului grosier, apoi al celui fin, cu două
sisteme separate. Pentru uşurarea orientării obiectivului către un anumit punct, lunetele de
obicei se prevăd cu un sistem de căutare, prin ochire cu ajutorul cătării şi înălţătorului, iar unele
lunete au ataşate chiar o altă lunetă paralelă, cu o putere de mărire mai redusă, pentru încadrarea
în mare a obiectivului respectiv.
Îngrijirea şi întreţinerea instrumentelor optice
Instrumentele optice se vor feri de praf, lovituri şi zdruncinături, în special pe
timpultransportării lor, scoţându‐le din husele apărătoare numai pe timpul întrebuinţării. De
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asemena, se evită contactul dotării optice cu apă, în special a lentilelor şi a mecanismelor de
reglaj. Căldura excesivă poate dăuna în special adezivului, care fixează părţile componente ale
sistemului optic, desprinderea acestora compromiţând definitiv instrumentul. Este strict interzisă
demontarea binoclului sau lunetei, aceasta se va face în caz de nevoie numai de către opticianul
calificat şi prevăzut cu dotarea adecvată. Însă majoritatea covârşitoare a instrumentelor optice se
deteriorează şi îşi pierd calităţile datorită ştersului frecvent al lentilelor, greşeală aproape
totdeauna comisă de către cei ce le întrebuinţează. Trebuie evitată ştergerea, curăţarea inutilă a
lentilelor, imaginea neclară se datorează, de obicei, reglajului incorect. Curăţarea lentilelor se face
numai cu trusa specială. În acest caz, prima dată, se îndepărtează obligatoriu praful depus cu o
pensulă sau pară de cauciuc, apoi se şterg suprafeţele de sticlă cu piele de căprioară sau hârtie
specială. În anumite cazuri, este necesară şi curăţarea lentilelor cu soluţia specială fabricată
pentru acest scop, în caz de nevoie se va folosi spirtul sanitar. Să nu uităm că lacul special care
acoperă lentilele se lezează foarte uşor, iar remedierea sa este imposibilă. Gradul de pregătire al
unui bun observator se poate aprecia şi după starea de întreţinere a opticii din dotare. Un binoclu
îngrijit se poate întrebuinţa timp de mai multe decenii, unele firme îşi garantează produsele până
la 30 de ani.
SARCINILE AGENŢILOR ECOLOGI FAŢĂ DE PĂSĂRI
Observaţii zilnice
Printre îndatoririle de bază ale unui agent ecolog, una dintre cele mai importante sarcini este
executarea observaţiilor zilnice asupra vieţuitoarelor, dintre care cel mai des întâlnite sunt
păsările.
În mod obligatoriu, aceste observaţii se notează. În acest scop, se va folosi un carnet de notiţe
de teren. Carnetele de teren ce se folosesc, de obicei, sunt blocknotess‐uri de format mic, având
coperți tari, cartonate, care se pot scoate şi pune la loc în buzunar uşor. Se scrie cu un creion negru,
bine ascuţit, cerneala sau pasta putând fi spălate în urma eventualului contact cu apa. Se notează
data şi locul observaţiei, iar în cazurile deosebite, chiar şi ora. Se notează specia şi numărul
păsărilor observate, ca şi activitatea surprinsă, eventual şi cu amănunte. Se întâmplă ca o pasăre
rară să nu fie identificată exact; în asemenea cazuri, reţinem toate amănuntele posibile: locul
unde a fost observată (de ex. pe marginea apei, în arbori etc.), mărimea aproximativă în
comparaţie cu alte specii (de ex. vrabie, porumbel, raţă, gâscă etc.), pete de culoare deosebite,
comportamentul observat ş.a.m.d. Având aceste date și consultând literatura sau specialiştii,
ulterior, se poate identifica specia respectivă. În anumite cazuri, este nevoie să fie întocmite şi
schiţe de teren sau ale specilor observate (de ex. forma cozii, dispunerea unor pete etc.) lucru ce
poate fi de un ajutor real. La identificarea unei specii, totdeauna, se iau în considerare speciile cele
mai frecvente, şi numai dacă nu este vorba despre acestea, şi rarităţile. Adnotările de pe teren se
vor trece în clar și cât mai repede în condica de serviciu, atât pentru redarea cât mai puțin alterată
a observațiilor, cât şi pentru a putea documenta activitatea depusă.
Urmărirea cuibăritului şi a migraţiei
Cuibăritul. Urmărirea reproducerii păsărilor este una dintre obiectivele de bază, urmărite de
către un agent ecolog. Faptul că o specie cuibăreşte sau nu, prezintă nu numai interes ştiinţific, dar
este şi o informaţie importantă pentru a putea lua măsuri administrative pentru protecţia ei etc.
Nu toate păsările cuibăresc în deltă, deşi se pot observa în perioada nidificaţiei. Aprecierea
faptului că acestea cuibăresc aici sau nu se face după anumite criterii.
În conformitate cu regulile comitetului pentru întocmirea atlasului păsărilor clocitoare din
Europa (E.O.A.C.), cuibărirea unei specii anumite de păsări se constată şi se categorizează după
următoarele observaţii:
A. Clocit posibil categoria:
0. Observată în perioada de clocit.
B. Clocit posibil categoria:
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1. Observată în sezonul de clocit într‐un biotop favorabil.
2. Mascul cântând observat o dată în perioada de clocit.
C. Clocit probabil categoria:
3. Pereche observată în perioada de clocit într‐un biotop favorabil.
4. Teritoriu ocupat cu manifestări observate la intervale de mai multe zile.
5. Paradă nupţială.
6. Vizite de aranjare a cuibului.
7. Demonstraţii de alarmă ce indică prezenţă de cuib sau pui.
8. Placă clocitoare pe burta unei păsări ţinută în mână.
9. Constituirea unui cuib sau a unei cavităţi pentru cuib.
D. Clocit sigur categoria:
10. Demonstraţie de alarmă şi de rănire.
11. Cuib gol cu coji de ouă.
12. Pui nezburători.
12. Pui zburători.
13. Adulţi frecventând cuiburi inaccesibile sau acoperite.
14. Transport de hrană pentru pui sau saci fecali.
15. Cuib cu ouă.
16. Cuib cu pui.
(Formulare preluată integral din: The EBCC Atlas of European Breeding Birds, 1997).
Urmărirea, studierea fenomenului cuibăritului păsărilor este una dintre sarcinile cele mai
importante din activitatea unui agent ecolog. Se vor nota în carneţelul de teren, apoi se va trece în
condica de serviciu tot ce se poate observa în legătura cu acestea. Aşa avem, de ex., jocurile
nupţiale, împerecherea, construirea cuibului, comportamentul teritorial în jurul cuibului sau
puilor (apărarea teritoriului, strigăte de alarmă, simulare de rănire etc.). Deseori, putem afla de
începutul depunerii ouălor din existenţa cojilor de ouă aduse de către ciori şi coţofene în zonele
mai proeminente (diguri, platforme etc.). Notăm locul, data, specia şi numărul de exemplare,
activitatea observată. Nu este indiferent dacă activitatea respectivă este desfăşurată de o pasăre,
respectiv perechea acesteia sau de majoritatea păsărilor din specia respectivă. La găsirea cuibului,
se notează data, locul şi amplasamentul cuibului, materialul folosit, numărul ouălor găsite, gradul
de clocire. Acest lucru se poate aprecia din cantitatea şi calitatea căptuşelii cuibului, lustruiala
ouălor mai îndelungat clocite, culoarea lor, care se intensifică la unele specii (de ex. corcodeii) sau
se deschide (stârci, ţigănuşi etc.), scăderea greutăţii specifice (ouăle clocite plutesc, cele
proaspete se scufundă în apă) etc. În caz că se găsesc şi puii, se notează numărul lor, mărimea
(comparând cu alte obiecte binecunoscute), gradul de dezvoltare a penajului, eventualele
cadavre de pui sau ouă rămase limpezi. Sunt interesante şi observaţiile privind părăsirea cuibului
de către pui, perioada până când se menţin cu părinţii etc. Se fac adnotări privind materialul
cuibului, substratul unde se află şi înălţimea acestuia, eventuale alte păsări cuibăritoare în
apropiere, resturi de hrană găsite. Pentru observarea sistematică a cuiburilor se completează fişe
speciale de cuibărit, tipizate.
Pentru colonii, se notează, pe lângă datele de mai sus, şi altele, cum ar fi: apariţia primelor
perechi la colonie şi aglomerarea majorităţii păsărilor, data începerii cuibăritului, solul sau
substratul pe care sunt cuiburile, materialul folosit pentru cuib, specia, grosimea şi înălţimea
arborilor folosiți pentru cuibărit, înălţimea cuiburilor faţă de sol sau oglinda apei, maxime, minime
şi medii, data apariţiei primelor ouă şi data când cuibăreşte majoritatea, data apariţiei primilor
pui, ca şi perioada menţinerii lor în colonie, eventualele mortalităţi, atacul răpitoarelor şi alţi
factori deranjanţi, data părăsirii coloniei. Observaţiile se trec în fişa de cuibărit, tipizată.
Cuiburile, ale căror apartenenţă nu a putut fi stabilită pe loc, se descriu şi mai amănunţit,
eventual și cu măsurarea ouălor. Imortalizarea pe peliculă a fenomenelor observate va căpăta
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o tot mai mare amploare, concomitent cu îmbunătăţirea dotării agenţilor ecologi.
Atenţiune! Nu este corectă expresia „oaspete de vară” referitoare la speciile care cuibăresc în
zona studiată. Pasărea este „acasă” acolo unde cuibăreşte. Se folosesc expresiile de „cuibăritoare”
sau „clocitoare” pentru speciile ce se reproduc aici, iar cele de pasaj, rămase accidental în zonă,
constituie excepţii.
Migraţia. Fenomenul migraţiei păsărilor se desfăşoară în cea mai mare parte al anului. Cea de
primăvară începe în mijlocul lunii februarie şi ţine până la mijlocul lui mai. Cea de toamnă se
declansează la sfârşitul lui august şi durează până la începutul lunii decembrie. Totuşi, perioadele
culminante sunt în jurul celor două echinocţii: 21 martie, respectiv 23 septembrie, perioada când
se pune în mişcare majoritatea păsărilor migratoare. Datorită unor alte fenomene complexe, cum
ar fi vicarierea populaţiilor, sunt greu de urmărit deplasările sezoniere ale unei specii: deşi
populaţia locală migrează, părăsind zona, este pe nesobservate înlocuită cu populaţii ale aceleiaşi
specii, originare pe alte meridiane. Totuşi, în cazul multor specii, migraţia este evidentă, ceea ce se
urmăreşte în mod special. Ramura de ştiinţă componentă a ornitologiei care studiază fenomenul
migraţiei, sosirile şi plecările păsărilor, este fenologia.
În legătura cu migraţia, se reţin şi se notează toate elementele ce sunt legate de aceasta: data
apariţiei unei specii, primul exemplar observat, ca şi grosul pasajului, numărul exemplarelor
observate, direcţia de deplasare, uneori şi înălţimea zborului. Condiţiile meteorologice
influenţează mersul migraţiei, unele specii sunt "aduse" de furtuni, vânturi sau fronturi de aer,
deci se notează şi acestea. Se ţin sub observaţie pe tot timpul menţinerii în zonă a speciilor de
pasaj pentru a putea determina data ultimei observaţii, ceea ce este mai greu. Este important de
reţinut şi biotopurile unde poposesc stolurile în pasaj. Toamna, numai o serie de observaţii
riguroase zilnice ne asigură surprinderea ultimei zi de prezenţă a unei specii. Se urmăresc cu
atenţie excepţiile: exemplare rănite, bolnave, cele provenite dintr‐un cuibărit întârziat etc.,
căutând explicaţia anormalităţii. Iernarea excepţională a câte unui exemplar din speciile
clocitoare furnizează ştiinţei informaţii preţioase.
La sfârşitul perioadei de migraţie, se extrag datele răzleţite din carnetele de teren şi se
stabilesc datele de sosire, de plecare şi durata menţinerii în zonă a speciilor.
Acţiuni de evaluare
Un monitoring al păsărilor este de neimaginat fără evaluările periodice ale compoziţiei
calitative şi cantitative a avifaunei, într‐o zonă anumită. De ex., se face evaluarea numărului
cuiburilor locuite într‐o colonie de păsări, pe specii, sau numărul păsărilor ce se găsesc pe o
suprafaţă dată la o anumită dată. Pe lângă evaluările efectuate la intervale scurte, de interes local,
se organizează şi evaluări sincrone, cu participarea tuturor ţărilor din Europa, cum ar fi evaluarea
gâştelor în luna noiembrie, ca şi cea a păsărilor acvatice în a doua decadă din luna ianuarie.
Evaluarea efectivelor se poate face prin observaţii directe, numărând exemplarele sau cuiburile
speciei şi, în urma aplicării unor formule matematice, se calculează mărimea efectivelor. La
evaluarea indirectă a efectivelor, sunt necesare cunoştinţe temeinice privind ecologia şi etologia
speciei respective, cum ar fi vârsta, când ajunge la maturitate, mărimea pontei, procentul de
supravieţuire a puilor, diferite atitudini comportamentale etc. Se ţine cont şi de efectivele
necuibăritoare, tinere, ca şi de eventualele exemplare neînregistrate. De ex., unui cocoş de fazan
prezentând atitudini caracteristici teritoriale în luna mai, îi corespund în medie cinci găini,
socotim, deci, şase fazani. Sunt puţine speciile unde nu se aplică corecţii complicate, de ex., unui
cuib de berze locuit îi corespund doi adulţi şi puii lor, subadulţii aflându‐se în aceasta perioadă în
cartierele lor de iernare. În timpul evaluărilor, este mai importantă stabilirea ordinului de mărime
al efectivelor decât tendinţa de a număra toate exemplarele câte unul. Nu se înregistrează decât
speciile sigur determinate, iar dacă acest lucru, datorită condiţiilor de vizibilitate, distanţei, vitezei
de delpasare etc. este imposibil, se trec numai unităţile sistematice superioare (ex. Anser sp., Anas
sp. etc.). Rezultatele evaluărilor se trec pe fişe tipizate.
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METODOLOGIA RECOLTĂRILOR DE MATERIAL ŞTIINŢIFIC
Materialul ştiinţific adunat de către agenţii ecologi de pe teren constă în primul rând din
observaţiile sale, notate cu exactitate şi regularitate, adnotări care vor sta la baza tuturor
documentelor completate în cursul activităţii. Nu se concepe activitatea unui agent ecolog pe
teren fără carnetul de teren (notes). Dar documentul prin care îşi justifică activitatea şi calitatea sa
de agent este condica de serviciu. Acest document se ridică şi se predă după completare pe bază
de semnătură de la Administraţie, prin serviciul desemnat în acest scop. Condica se completează
conform formularului stabilit şi se întreţine în cea mai bună stare. Nu se admit înscrieri cu creionul,
ştersături, ruperea colilor numerotate etc. Fiecare zi de serviciu corespunde filei respective din
condică. Atât prezenţa la serviciu, cât şi activitatea depusă de către agentul ecolog respectiv, se va
constata şi aprecia după modul de completare a acestui document. În rubricile potrivite, se vor
nota observaţiile privind specia şi numărul păsărilor observate, fenomenele observate în legătură
cu acestea.
Documente ce se completează
Carnetul de teren (notes) cu toate că nu este un document oficial, are o importanţă deosebită,
fiind necesară completarea conştiincioasă a acestuia. Modul de 5.1.
Condica de serviciu.
Pentru ca un raport, o notă, o informare etc. să devină document care se poate înainta
organului ierarhic superior, acesta trebuie să cuprindă denumirea districtului şi cantonului al cărui
titular a întocmit‐o, denumirea (titlul) documentului, data întocmirii, numele în clar şi funcţia celui
care a scris‐o, semnătura personală.
Principalele documente, legate de păsări, sunt următoarele:
 Fişa de cuibărit
 Fişa de colonie
 Raport fenologic
 Fişă de evaluare
 Rapoarte speciale, privind fenomenele neobişnuite (de ex.mortalitate).
Actele normative speciale, referitoare la păsări
Actul normativ de bază, care regelementează activitatea agentului ecolog, este legea nr.
82/1093 dar, pe lângă aceasta, există şi o serie de alte temeiuri legale. Dintre acestea, enumerăm:
 Speciile de păsări de interes cinegetic, se enumeră în Legea nr. 26/1976 privind vânatul şi
vânătoarea, în anexele I ‐ III, iar perioadele de vânătoare referitoare asupra păsărilor, în art. 18.
 Legea nr. 13/1993, pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979. Din acest
document, este de reţinut, în special, Anexa nr. II, care cuprinde lista speciilor strict protejate, şi
Anexa nr. IV., care specifică mijloacele şi metodele de vânătoare interzise.
 H.G. nr. 127/1994, privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii la normele pentru
protecţia mediului înconjurător. Acest act normativ face posibilă aplicarea legii nr. 13.
 Legea nr. 81/1993, privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse
fondului forestier şi economiei vânatului. Quantumul despăgubirilor se va stabili ‐ în cazul
păsărilor ‐ pe baza Anexei nr. 3.
 Ordonanţa nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz
fitosanitar. În conformitate cu art. 31, se sancţionează întrebuinţarea pesticidelor în alte scopuri
decât cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub formă de momeli toxice sau pentru
braconaj. Faţă de intoxicarea intenţionată cu pesticide ‐ în special pe bază de carbofuran
(Furadan), un delict care seceră mii de victime în fiecare iarnă printre păsările deltei, se pot lua
măsuri pe baza acestui temei legal, coroborat cu Legea nr. 26/1976 privind vânătoarea şi legea nr.
81/1993. Chiar dacă în viitor unele acte normative vor fi abrogate sau înlocuite, principiile legii se
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vor perpetua în cele noi, cu siguranţă şi mai tranşante şi pretenţioase.
METODE PENTRU PROTECŢIA PĂSĂRILOR, DIRECTE ŞI INDIRECTE, PRIN CONŞTIENTIZARE
Ocrotirea avifaunei este o datorie morală a oricărui iubitor al naturii, dar devine sarcină de
serviciu în cazul agentului ecolog. Numeroasele posibilităţi în acest sens se grupează în două
categorii: directe şi indirecte.
Metode directe
Din acestea, cea mai importantă este atitudinea agentului ecolog, care în cursul deplasărilor
făcute, ale observaţiilor executate şi în general, a întregii activitaţi desfăşurate, le tulbură liniştea
cât mai puţin posibil. Se vor evita situaţiile în care păsările sunt deranjate inutil, îndepărtate de la
locurile lor de hrănire şi popas, deranjarea lor în jurul cuiburilor. În timpul deplasărilor cotidiene,
se va căuta folosirea rutelor unde nu sunt concentraţii de păsări. De asemenea, observaţiile se cer
executate cu discreţie, evitându‐se zgomotele şi mişcările alarmante, respectând distanţa de fugă
caracteristică speciilor şi condiţiilor respective. În special, în colonii se va intra numai în cazuri
justificate, menţinându‐se perioade cât mai scurte. De asemenea, înregistrările pe peliculă,
acţiunile de inelare, recoltări de material ştiinţific etc. se vor face cu perturbări cât mai moderate,
altfel menirea agentului ecolog îşi va pierde rostul.
Acţiunile de hrănire ale păsărilor sunt deosebit de importante pe timp de iarnă. Mai la
îndemâna fiecăruia, este hrănirea păsărilor cântătoare, prin suplimentarea hranei. Păsările care
se pot ajutora cel mai uşor sunt speciile de piţigoi, care se obişnuiesc uşor cu hrana oferită
(seminţe uleioase de cânepă, bostan şi floarea soarelui, sau grăsimi de origine animală). Păsările
răpitoare (cum ar fi codalbii, şorecarii, corbii etc.) pot fi ajutaţi prin oferirea cadavrelor de animale
domestice, accidentate, cele ucise de diferite boli nu se pot folosi în acest scop, metodă rar folosită
în alte ţări.
O altă cale de ajutorare a păsărilor este asigurarea posibilităţilor de cuibărire. Aceasta se face
prin diferite metode, începând cu agăţarea pe arbori a unor scorburi artificiale şi până la
construirea platformelor din crengi groase pentru codalbi şi alte specii răpitoare. Deosebit de
binevenite sunt platfoarmele pentru berze, ale căror posibilităţi de cuibărit sunt tot mai restrânse,
fiind nevoite să cuibărească pe stâlpi de telefon şi electricitate. Pentru chire, avosete, piciorongi
etc., se construiesc insuliţe plutitoare, fixate cu ţăruşi de fundul apei. Atât hrănirea păsărilor, cât şi
asigurarea posibilităţilor de cuibărit au fost detaliate într‐o literatură de specialitate bogată.
Metode indirecte
În această privinţă, o importantă activitate este însuşirea legislaţiei privind protecţia păsărilor
şi aplicarea acesteia. Sunt deosebit de importante reglementările aduse ‐ în conformitate cu
abilităţile avute ‐ de către ARBDD, adaptate situaţiilor speciale, cum ar fi oprirea vânătorii în
anumite condiţii meteorologice nefavorabile.
Una dintre activităţile de cea mai mare importanţă a unui agent ecolog, este conştientizarea
populaţiei, de toate categoriile de vârstă şi de preocupare. Se vor folosi toate posibilităţile pentru
a face cunoscută politica Administraţiei, pentru implementarea cunoştinţelor de ecologie şi
trezirea dragostei pentru natură şi păsări. În acest scop, se vor purta discuţii de câte ori se iveşte
posibilitatea şi se va avea în vedere organizarea întâlnirilor în acest scop, în special în cadrul
şcolilor. Această conştientizare îmbracă o gamă largă de posibilităţi, începând cu exemplul
personal şi terminând cu înfiinţarea unor grupuri de activitate şi cercuri cu tematică de protejare a
naturii şi a păsărilor. Activităţile de acest fel sunt detaliate într‐un capitolul distinct.
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Mic glosar de termeni

Ad.– adult
Anvergura – deschiderea, distanţa între vârfurile aripilor deschise
Baza ciocului – partea dinspre fruntea păsării
Ceară (ceromă) – baza cornoasă, galbenă, a ciocului păsărilor răpitoare
Colonie – aglomerarea unor specii într-un anumit loc, în vederea cuibăritului
Distanţă de fugă – distanţa minimă până la care o pasăre acceptă apropierea altor vieţuitoare.
Degetul: extern – spre exteriorul păsării; intern - spre înăuntrul păsării; median - mijlociu; posterior - al 4-lea
Diamant – formaţiune de culoare albă pe vârful ciocului embrionului păsării, cu ajutorul căreia străpunge coaja
ouălui; după o zi-două cade
Ecologie – ramura de ştiinţă care studiază relaţiile dintre organisme cu mediul lor de viaţă
Eclipsă – năpârlire
F – femelă
Fază de culoare – colorit diferit al unor exemplare în cadrul aceleiaşi specii, legat de răspândirea geografică a
speciei
Fenologia –studierea fenomenului sosirii şi plecării păsărilor
Frugivoră –hrană preponderent constând din fructe
Glanda uropigiană – glandă situată deasupra vertebrelor codale, secretă o substanţă unsuroasă, cu care
majoritatea păsărilor îşi fac penajul impermeabil
Granivoră – hrana de bază a speciei o constituie seminţele şi fructificaţiile
Gregarism – fenomenul aglomerării unor specii, în afara perioadei de reproducere
Ierbivoră – majoritatea hranei este de origine vegetală
Ihtiofagă – consumatoare de peşte
Imatură (im.) – pasăre tânără cu penaj între penajul de juvenil şi de adult
Ingluviu – resturile de hrană nedigerate (oase, păr, pene, solzi etc.) eliminate,regurgitate de unele specii de păsări
(îndeosebi de răpitoare)
Insectivoră – preponderenţa hranei o formează insectele
Iris – partea colorată a ochiului
Juvenil (juv.) – pasărea în primul său penaj, după părăsirea cuibului
Manta – partea cuprinzând spinarea, umerii şi aripile păsării
M – mascul
Nidificaţie – cuibărit
Nidicol – pui golaş, neputincios, care necesită o îngrijire îndelungată (de ex., la păsărele)
Nidifug – pui eclozat dezvoltat, acoperit cu puf, capabil să se deplaseze şi să se hrănească singur (de ex. raţelegăştele, galinacee)
Oglindă – pata viu colorată sau albă de pe aripă
Onglet – partea cornoasă de la vârful ciocului la Anseriformes.
Ovipar – organism care se reproduce prin ouă
Pasaj – trecere temporală printr-o zonă anumită, îndeosebi pe timpul migraţiilor
Piscivoră – vezi ihtiofagă
Placa incubatoare (clocitoare) – suprafaţa golaşă ce se formează pe abdomenul unor păsări pe timpul clocitului, cu
o vascularizare bogată şi temperatură mărită faţă de alte regiuni corporale
Pontă – totalul ouălor dintr-un cuib
Populaţie – toate exemplarele unei specii de pe un anumit teritoriu
Rectrice – penele mari ale cozii, care servesc drept cârmă în timpul zborului şi la menţinerea echilibrului în mers
Remige – penele lungi și tari ale aripii, servind zborului primare - spre vârful aripii, secundare
Sac fecal – excrementele puilor speciilor nidicole, aflate într-un înveliş mucilaginos
Sac gutural – pielea membranoasă submaxilară a pelicanilor, cormoranilor
Specie eratică – specie cu apariţie foarte rară, accidentală
Stol – aglomerare temporară a unor păsări gregare
Tars – partea piciorului cuprinsă între încheietura degetelor până la încheietura coapsei
Talie – lungimea totală a păsării, măsurată din vârful ciocului până în vârful cozii
Tectrice – penele care formează îmbrăcămintea propriu-zisă a corpului
Vicariere – înlocuirea în timp şi spaţiu a unei populaţii sau a unei specii cu alte populaţii sau specii (de ex. şorecarul
încălţat înlocuieşte iarna şorecarul comun, migrat spre sud)
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Anser anser L. ‐ Gâscă de vară

Cygnus olor L. ‐ Lebadă de vară

398

Tadorna tadorna L. ‐ Califar alb (m.‐dreapta, f.‐ stanga)

Netta rufina Pallas ‐ Rața cu ciuf (m.‐stânga, f.‐dreapta)

399

Aythya ferina L. ‐ Rața cu cap castaniu, dreapta
Aythya fuligula L. ‐ Rața moțată, stânga (masculi)

Podiceps cristatus L. ‐ Corcodel

400

Plegadis falcinellus L. ‐ Țigănuș

Plegadis falcinellus L. ‐ cuib cu pui

401

Platalea leucorodia L. ‐ Stârc lopătar

402

Bubulcus ibis L. ‐ Stârc de cireadă

Ardeia cinereia L. ‐ Stârc cenușiu

403

Casmerodius albus L. ‐ Egreta mare

Ardea purpurea L. ‐ Stârc roșu

404

Nycticorax nycticorax L. ‐ Stârc de noapte

Egretta garzetta L. ‐ Egretă mică

405

Pelecanus onocrotalus L. ‐ Pelican

Pelecanus crispus Bruch ‐ Pelican creț stânga adult, dreapta juvenil

406

Phalacrocorax carbo L. ‐ Cormoran mare (juvenil)

Phalacrocorax carbo L. ‐ Cormoran mare

407

Buteo buteo L. ‐ Șorecar comun

408

Haliaeetus albicilla ‐ Vultur codalb (juvenil)

409

Fulica atra L. ‐ Lișiță

Fulica atra L. ‐ juvenil

410

Calidris alpina L. ‐ Fugaci de țărm

Larus ichthyaetus Pallas ‐ Pescăruș asiatic (penaj de iarnă)

411

Larus argentatus Pontoppidan ‐ Pescarus argintiu

Larus cachinnans L. ‐ Pescăruș cu picioare galbene

412

Streptopelia turtur L. ‐ Turturică

Streptopelia decaocto Frivaldszky ‐ Guguștiuc

413

Bubo bubo L. ‐ Buhă

Asio otus L. ‐ Ciuf de pădure

414

Vanellus vanellus L. ‐ Nagâț

Nucifraga caryocatactes L. ‐ Alunar

415

Hirundo rustica L. ‐ Rândunică

Pyrrhula pyrrhula L. ‐ Mugurar (mascul)

416

Cygnus cygnus L., Anser anser L. și Anas platyrhynchos L. ‐ Rață mare

Cygnus olor L. ‐ Familie de lebade de vară

417

Phalacrocorax carbo L., Pelecanus onocrotalus L.

Fulica atra L. ‐ Lișiță și Gallinula chloropus L. ‐ Găinușă de baltă

418

Fulica atra L. ‐ Lișiță și Anas platyrhynchos L. ‐ Rață mare (Mascul)

Phalacrocorax carbo L. ‐ Colonie

419

Habitat de cuibărit pentru Merops apiaster L. (Prigorie), Coracias garrulus L.
(Dumbrăveancă), Apus apus L. (Drepnea), Falco tinnunculus L. (Vânturel roșu)

Habitat pentru Phalacrocorax pygmaeus L.
(Cormoranul mic) și Phalacrocorax carbo L. (Cormoranul mare)

420

Habitat de cuibărit pentru Riparia riparia L. (Lăstunul de mal)
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MAMIFERE DE INTERES COMUNITAR DIN
REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Vasile ALEXE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lutra lutra L.
Mustela eversmanii Lesson
Mustela lutreola L.
Phocoena phocoena L.
Tursiops truncatus Montagu ssp. ponticus Barabasch‐Nikiforov
Spermophilus citellus L.
Vormela peregusna Güldenstädt

1. Lutra lutra (vidra)
Din punct de vedere al sistematicii, Lutra lutra se încadrează în Clasa Mammalia, Ordinul
Carnivora, Familia Mustelidae. În ceea ce priveşte descrierea speciei, se poate menţiona că
lungimea totală cap‐trunchi este cuprinsă între 550–800 mm (Murariu et Munteanu, 2005) sau
590–900 mm (MacDonald et Barrett, 1993); lungimea cozii este de de 300–500 mm, respectiv
350–470 mm. Poate ajunge la greutatea de 4,5–14 kg (Murariu et Munteanu, 2005) sau 6–17 kg
(MacDonald et Barrett, 1993).
Vidra este un carnivor acvatic de talie relativ mare, cu corpul lung, acoperit cu blană foarte
deasă, iar coada este lungă și rotundă, îngroșată la bază și subțire la vârf. Are capul turtit, cu botul
scurt și trunchiat, iar gâtul scurt și gros. Membrele sunt scurte, cu tălpile late și cu membrane
interdigitale dezvoltate, pentru înot (Murariu et Munteanu, 2005).
Culoarea blănii prezintă largi variații individuale, dar, în general, apare uniform cafenie până
spre baza cozii, unde devine ceva mai închisă; partea de jos a capului, gâtul anterior și pieptul sunt
de culoare mai deschisă, spre cenușiu albicios. Pe timpul verii, blana este mai închisă (Murariu et
Munteanu, 2005). Nu poate fi confundată cu nici o altă specie din România.
Din punct de vedere al statutului în R.B.D.D., România şi Europa, conform Listei Roşii (Oțel et
al., 2000), specia are statutul și gradul de periclitare vulnerabil. De asemenea, în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România, Lutra lutra este menționată cu același statut. (Botnariuc et al. 2005). În
urma aderării României, prin Legea nr. 13 din 11 martie 1993, la Convenţia privind conservarea
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, vidra
a fost listată în Anexa a II‐a a acestei Convenţii (Anexa II: specii de animale europene strict
protejate. Mai este inclusă în Directiva Habitate a Consiliului European nr. 2006/105/CE cu
modificările ulterioare (specii pentru care se consideră că sunt necesare zone speciale de
conservare) şi în Convenția de la Washington ‐ 1973, privind comerțul cu specii sălbatice de faună
și floră pe cale de dispariție. Conform UICN, vidra este considerată o specie amenințată (atunci
când specia a fost evaluată în raport cu criteriile, dar nu se califică pentru starea critică sau pe cale
de dispariţie).
Habitatul preferat este reprezentat de zonele împădurite ale lacurilor și heleșteielor,
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canalelor, râurilor de la șes până la munte și chiar zonele de coastă ale Mării Negre, în general,
zonele acvatice care permit scufundări și găsirea hranei. În R.B.D.D., vidra a fost observată în toate
zonele acvatice dulcicole și salmastre, inclusiv cele antropizate.
Teritoriul controlat de femelele și puii de vidră se poate extinde până la 3–4 km, parcurşi în
timpul nopţii, dar această distanță se mărește odată cu creșterea puilor. Masculii adulți
controlează cursul unui râu pe distanțe de 9–10 km, dar pot parcurge 2–3 km, dacă au găsit
suficientă hrană.
Reproducerea vidrelor are loc tot timpul anului. Gestația durează 61–63 zile (MacDonald et
Barrett, 1993), după care se nasc 2–3 pui, rar 4 sau 5. Începând cu vârsta de 2–3 luni, mamele își
învață puii să înoate. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 1,5 ani, dar reproducerea începe
de la doi ani.
Etologic, vidra este animal terestru și acvatic, crepuscular și nocturn, mai rar diurn. Poate înota
cu o viteză de 10–12 km/h, pentru aproximativ 400 m distanță. Pe uscat, nu este în largul ei
deoarece se mișcă greoi. De obicei, scufundările durează mai puțin de 60 de secunde, dar, când
este speriată, poate sta scufundată până la patru minute. Primăvara și toamna, activitățile lor sunt
mai intense, iar distanțele parcurse sunt mai mari în comparaţie cu celelalte sezoane (Murariu et
Munteanu, 2005).
Din analiza conținutului stomacal al vidrelor, s‐a constatat că, pe lângă pește, care reprezintă
hrana predilectă, consumă, de asemenea, broaște, raci, insecte acvatice și viermi pe care îi găseşte
sub pietre și în mâlul apelor. În procent mai scăzut, consumă păsări și mamifere mici. Nu‐și fac
rezerve de hrană.
Distribuția actuală la nivelul R.B.D.D. relevă faptul că specia s‐a adaptat cu succes pe întreaga
suprafaţă, chiar și în zonele antropice cum sunt: portul Tulcea; amenajările silvice și piscicole și
chiar în apropierea aşezărilor rurale.
În România, este o specie cu largă răspândire în toate bioregiunile, din Alpin şi până în Pontic.
Fiind un carnivor acvatic cu un areal larg, s‐a răspândit din nordul Africii (Maroc, Algeria),
peste majoritatea teritoriului european, Asia Mică şi Asia Centrală până în Japonia şi Peninsula
Coreană.
Există însă şi factori limitanți care restricţionează dezvoltarea vidrei. Factorii naturali se referă
la condițiile climatice nefavorabile (de ex., iernile grele), care se reflectă în scăderea numărului
indivizilor fiecărei populații. Prezenţa paraziților, cum ar fi păduchele din specia Lutridia exilis,
specific vidrelor, frecvenţa ridicată a căpușelor din specia Ixodes ricinus, dar și infestările cu
endoparaziți conduc la limitarea răspândirii speciei. În ceea ce priveşte patologia, abcesele
dentare şi pneumoniile sunt bolile specifice, aşa cum relevă studiul speciei în captivitate (Murariu
et Munteanu, 2005).
Trebuie menţionaţi şi factorii antropici care o defavorizează. Este vânată mai ales iarna, la
copcă. Pentru acest mod de vânătoare sunt utilizaţi câinii special dresaţi pentru omorârea
vidrelor. Ulterior, câinii acţionează în acest sens şi fără îndemnul stăpânilor. Uneori, este
împuşcată sau capturată cu capcane în heleşteie.
Pentru protejarea vidrei, au fost elaborate măsuri de protecție, printre care și interzicerea
vânătorii. Este protejată prin Legea 13 din 1993, prin care România a ratificat Convenția de la
Berna, prin Directiva Europeană nr. 2006/105/CE, Legea 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Se impune necesitatea
elaborării şi a altor măsuri privind restaurarea habitatelor, dar şi de monitorizare şi chiar de
diminuare a impactului antropic asupra vidrei.
În prezent, monitorizarea vidrei se realizează pe tot parcursul anului, prin metoda înregistrării
semnelor de prezenţă a speciei (urme pe zăpadă, resturi de peşte, excremente etc.). În cazul în
care se identifică prezenţa speciei, se face evaluarea distribuţiei numerice şi spaţiale pe bază de
frecvenţă şi extrapolarea la suprafeţele habitatelor caracteristice.
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2. Mustela eversmannii (dihor de stepă)
Se încadrează în Clasa Mammalia, Ordinul Carnivora, Familia Mustelidae. Se poate
recunoaşte după următoarele caracteristici: lungimea totală cap‐trunchi, care este de 370–562
mm (Murariu et Munteanu, 2005) sau 290–560 mm (MacDonald et Barrett, 1993), lungimea cozii
de 290–520 mm, respectiv 105–175 mm şi greutatea de 2050 g la masculi și 1350 g la femele. Este
asemănător cu dihorul comun. Dihorul de stepă are blana de culoare variabilă, dar, în general,
cafenie, ceva mai închisă pe spate decât pe abdomen. Fața este alb‐gălbuie, surie în jurul ochilor și
sub ei. Bărbia, pieptul, membrele și ultima treime a cozii sunt de culoare maro‐închis sau chiar
neagră (Murariu et Munteanu, 2005).
Conform Listei Roşii a plantelor şi animalelor din R.B.D.D., statutul și gradul de periclitare a
speciei este insuficient cunoscut (Oțel et al. 2000), dar, în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România, dihorul de stepă este considerat specie vulnerabilă (Botnariuc et al. 2005). Prezenţa sa
în Anexa a II‐a a Convenţiei de la Berna o indică a fi specie europeană strict protejată. Încadrată în
Directiva Consiliului European (Anexa II), dihorul de stepă este o specie prioritară, în timp ce,
conform UICN, dihorul de stepă se califică drept specie periclitată.
Habitatele populate sunt locurile uscate, terenuri cultivate și izlazuri, de regulă unde se găsesc
popândăi, pe de o parte pentru a le ocupa galeriile, iar pe de altă parte, pentru că popândăii sunt
hrana preferată a dihorului de stepă. Teritoriul dihorului de stepă se poate extinde până 18 km
parcurşi pe noapte, mai ales iarna, când hrana este mai puțină.
Împerecherea are loc în perioada februarie–martie. Durata gestației este de 38–41 zile
(Murariu et Munteanu, 2005) sau 36–42 zile (MacDonald et Barrett, 1993). Numărul de pui la o
naștere este de 6–8 și nu cântăresc mai mult de 4–6 g fiecare. Femela îngrijește puii cel mult șase
săptămâni. Maturitatea sexuală este atinsă la nouă luni.
Etologia dihorului de stepă îl descrie ca fiind un animal crepuscular și diurn, strict terestru.
Este un foarte bun alergător, dar se deplasează și prin salturi lungi de până la un metru (Murariu et
Munteanu, 2005). Obișnuiește să își schimbe frecvent direcția de fugă, mai ales când își urmărește
prada. Are bine dezvoltate toate simțurile. Este un animal tipic carnivor. Hrana dihorului de stepă
este formată din popândăi, dar și alte specii de șoareci și șobolani. Nu ocolește ouăle și puii de
păsări întâlniți în cuiburile de pe sol. Insectele și alte nevertebrate sunt consumate numai
ocazional și doar în timpul verii. Indivizii care trăiesc de‐a lungul râurilor sau pe lângă lacuri pot
consuma și pește.
În R.B.D.D., după 1991, specia a fost semnalată numai în două zone şi anume, Ostrovul Tătaru
(Chilia Veche) şi în apropiere de Murighiol. Dat fiind faptul că efectivele speciei sunt foarte greu de
observat, nu se cunoaşte tendinţa evoluţiei.
În România, specia a fost semnalată în trecut în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea, însă,
actualmente, existenţa ei este reconfirmată numai în Dobrogea și anume în Delta Dunării, Podişul
Nord Dobrogean, Munţii Măcinului și Hagieni, fără a exista date mai detaliate asupra mărimii
populaţiilor.
La nivel mondial, specia are un areal geografic euro‐asiatic, începând din Austria şi ajungând
până în extrema estică a Asiei. Specia Mustela eversmannii este încă numeroasă şi cu populaţii
stabile în sudul Rusiei europene şi Kazahstan.
Factorii naturali ce pot limita răspândirea speciei sunt reprezentaţi de mamifere carnivore,
preponderent vulpea. Nu este o certitudine dacă şacalul vânează dihori de stepă. De asemenea,
păsările răpitoarele diurne şi nocturne vânează această specie de dihor. Concurenţii speciei sunt
celelalte specii de mamifere carnivore (vulpile, nevăstuicile, hermelinele, bursucii ş.a.), de
asemenea, păsările răpitoare diurne şi nocturne care vânează în principal rozătoare.
Bolile caracteristice sunt cauzate de către ectoparaziţi, cum ar fi păduchii (Ord. Mallophaga şi
Anoplura) şi puricii (Ord. Siphonaptera). Există posibilitatea de a fi afectat şi de bolile infecţioase
ce sunt răspândite de rozătoare și unele specii de acarieni, cum sunt căpușele. Specia
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Dermacentor andersoni din familia Ixodidae transmite la mamifere tularemia, de exemplu.
Factorii antropici influenţează restricţionarea speciei deoarece indivizii de Mustela
eversmannii ce vânează păsări domestice pot fi capturaţi de câini. De asemenea, această specie
poate fi omorâtă de vânătorii ce confundă dihorul de stepă cu dihorul comun (Murariu et
Munteanu, 2005).
Măsurile actuale de protecţie sunt elaborate conform Directivei Europene 2006/105/CE și
Legii 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
și faunei sălbatice. Măsurile ce se impun a fi aplicate se referă la monitorizarea factorilor limitanți
și clarificarea gradului de periclitare, precum şi păstrarea de habitate preferate în stare naturală.
Monitorizarea dihorului de stepă se realizează prin observații directe și indirecte (urme şi
excremente) pe tot parcursul anului. Evaluarea distribuţiei spaţiale şi numerice se va face pe baza
eventualelor înregistrări ale speciei și prin extrapolări la nivelul arealului de extindere a
habitatelor.
3. Mustela lutreola (nurcă europeană)
Această specie se încadrează în Clasa Mammalia, Ordinul Carnivora, Familia Mustelidae.
Recunoașterea speciei Mustela lutreola se poate realiza pe baza datelor biometrice a capului şi a
trunchiului. Lungimea este de 349‐430 mm pentru masculi şi 320–400 mm (Murariu et Munteanu,
2005) sau 300–400 mm (MacDonald et Barrett, 1993) pentru femele. Lungimea cozii variază de la
120 până la 190 mm la mascul, respectiv de la 130 ‐ până la 180 mm la femelă. Greutatea medie
este de 739 g la masculi şi 440 g (Murariu et Munteanu, 2005) sau 550–800 grame (MacDonald et
Barrett, 1993) la femele.
Nurca europeană este o specie de mustelid de talie medie, cu un corp suplu, alungit, cap mic şi
turtit. Blana este maronie închisă (cu variabilitate individuală), lucioasă, cu alb în jurul gurii. Se
deosebeşte de nurca americană care, pe lângă faptul că este mai robustă, nu are decât foarte rar
alb deasupra gurii. Se deosebeşte de dihor prin prezenţa membranei interdigitale. Urechile sunt
mici şi rotunde; coada reprezintă aproximativ 40% din lungimea corpului (cap și trunchi), iar
membrele sunt relativ scurte. Craniul este uşor alungit și turtit, iar diferența față de dihor se face
prin marcarea mai accentuată a construcţiei postorbitale. Profilul facial coboară abrupt, iar
arcadele zigomatice sunt subţiri şi cu procese mastoide mici.
Din punct de vedere conservativ, Mustela lutreola este încadrată ca specie vulnerabilă în
cadrul Listei Roşii a plantelor şi animalelor din R.B.D.D. (Oțel et al. 2000). De asemenea, Mustela
lutreola este prezentă şi în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, cu statut de specie
periclitată (Botnariuc et al. 2005). Listarea acesteia în Anexa a II‐a a Convenţiei de la Berna o
confirmă ca fiind specie strict protejată. Prioritară este şi în cadrul Directivei Consiliului European
(Anexa II). Conform UICN, nurca europeană este periclitată deoarece se confruntă cu un risc foarte
ridicat de dispariţie în sălbăticie.
Din punct de vedere al habitatelor, nurca europeană le preferă, în Delta Dunării, pe cele cu
plauri, greu accesibile şi cu vegetaţie deasă, unde există stuf de mai multe generaţii. De acest
aspect, se poate ține cont pe viitor, în elaborarea măsurilor de management și exploatare a
resursei stuficole din R.B.D.D. în așa fel încât Mustela lutreola să fie mai bine conservată.
De asemenea, specia se stabileşte deseori şi în zonele de pădure cu trunchiuri de salcie căzute,
scorburoase, situate eventual pe marginea canalelor sau în apropierea bălţilor. Teritoriul
individual al unei nurci europene este în medie de 15–25 de hectare, dar poate ajunge şi la 60–100
de hectare. Raza de acţiune pe care o pot parcurge masculii solitari, mai ales în perioada de
primăvară, poate fi de la 4–5 până la 7 km pe zi.
Partenerii se întâlnesc pentru reproducere în lunile februarie‐martie. Conform lui Murariu şi
Munteanu (2005), fătările au loc în iunie‐iulie, potrivit lui MacDonald şi Barrett (1993), acestea au
loc ulterior perioadei aprilie – iunie. Gestaţia durează 35–72 de zile, fiind suficientă o singură
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reproducere pe an, de 4–7 pui. Maturitatea sexuală este atinsă în al doilea an de viaţă.
Conform literaturii de specialitate, nurca europeană este un animal predominant nocturn şi
crepuscular. Pe timpul iernii, este activă seara şi în timpul nopţii, mai rar caută hrana şi în timpul
zilei. Cu toate acestea, în ultimii doi–trei ani, numărul observaţiilor nurcilor în timpul zilei a crescut
foarte mult. Nurcile au fost observate în timpul zilei, atât în sezonul rece, cât şi în cel cald.
Adăposturile şi le face în galerii lărgite ale şobolanilor de apă sau a bizamilor, de obicei, lângă
arborii de pe malul apei (preponderent sălcii), uneori şi în scorburi, pe sol, stufăriş sau desişuri de
vegetaţie ierboasă.
În privinţa hranei sale, Mustela lutreola nu este specializată pentru o pradă anume. Necesarul
ei de hrană zilnică este de aproximativ 140–180 g. În unele zone, hrana predominantă este
formată din batracieni ‐ tritoni şi broaşte, rozătoare (şoareci de câmp, şobolani, şobolani de apă,
bizami), dar şi peşti şi crustacee.
Actualmente, datorită factorului antropic, majoritatea populaţiilor din România au dispărut,
rămânând una singură în aria R.B.D.D. În România, nurca europeană era răspândită în trecut (cu
aproximativ 50 ani în urmă) în majoritatea regiunilor, în preajma apelor montane şi până la cele
colinare şi de şes.
La nivel mondial, distribuţia nurcii europene este fragmentată, actualmente fiind prezentă în
număr mic în Spania, 500–1.000 de indivizi, Franţa – câteva sute, Ucraina – câteva sute, România –
1.000 de indivizi şi populaţii ceva mai bine reprezentate în nord‐estul Europei (Rusia europeană –
20.000 de indivizi).
Factorii hidrologici au un rol limitant mai degrabă indirect, însă, conjugat cu alţi factori, pot
afecta, în anumite perioade, nurcile europene din R.B.D.D. Vidra, ocupând aceleaşi tipuri de
habitate, este principalul prădător al nurcii europene. Vulpea şi dihorul sunt, de asemenea,
prădători ai nurcii (deşi Kranz şi colab., 2001 afirmă că, în Spania, vulpea nu afectează nurca
europeană), aceştia putând ataca nurca la niveluri mici ale apei, precum şi pe malurile Dunării şi la
limita polderelor. De asemenea, Murariu şi Munteanu (2005) precizează că, în habitatele silvice,
nurca europeană este vânată şi de jderul de copac (Martes martes), enotul (Nyctereutes
procyonoides) şi buha (Bubo bubo). Se consideră că dispariţia nurcii europene este posibil să fi fost
iniţiată de ultima glaciaţiune, însă a fost agravată de despăduriri, desecările mlaştinilor şi poluarea
apelor (Youngman, 1990). Pe lângă braconaj, amintim turismul nereglementat din R.B.D.D. ce
determină o presiune ridicată asupra habitatelor naturale, incendierea stufului, circulaţia navelor
sau ambarcaţiunilor de mare viteză, pescuitul comercial (extinderea zonelor de construcţii
temporare ale pescarilor în zonele mai înalte din deltă, zone folosite de obicei de nurci), dragarea,
respectiv depunerea mâlului pe marginile canalelor în timpul lucrărilor de decolmatare și dragare,
tehnologiile silvice (defrişări masive sau management orientat pe menținerea unor mono‐culturi)
şi agricole prin utilizarea substanțelor chimice inhibatoare dezvoltării unor specii de plante și
insecte considerate dăunătoare, poluarea apei prin pesticide, metale grele și produse secundare
petroliere. Prin bioacumulare, toţi aceşti factori au cu certitudine un impact semnificativ asupra
stării de sănătate a nurcilor europene din R.B.D.D..
Specia este protejată prin Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la
Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la
Berna la 19 septembrie 1979, precum şi OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Această ordonanţă, printre altele,
duce la îndeplinire cerinţele Directivei Habitate (92/43/CEE). Nurca europeană este inclusă în
anexa 3 (specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare) în anexa 4
(specii de interes comunitar care necesită o protecţie strictă) și în legislaţia cinegetică (*** 2006).
În vederea conservării speciei, se impun măsuri cu privire la reproducerea în captivitate care
ar trebui urmată de eliberări în zone favorabile. O altă acțiune este identificarea habitatelor
specifice și apoi conservarea sau restaurarea acestora. Metodele de monitorizare includ
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capturarea şi observarea. Capcanele folosite pentru capturare sunt selective, conform cerinţelor
Convenţiei de la Berna (1979). Cele utilizate în cadrul studiilor desfășurate în R.B.D.D. au fost
manufacturate în Republica Cehă. Acestea au dimensiunile 50x16x16 cm şi sunt de tipul
capcanelor cuşcă, cu o singură intrare.
Investigaţiile privind prezenţa nurcii europene se va face în lunile februarie‐martie, când
partenerii se împerechează, masculii acoperind suprafeţe mult mai mari în această perioadă,
respectiv în toată perioada anului. Trebuie luate în considerare atât observaţiile directe, cât şi cele
indirecte (urme şi excremente). În cazul în care se va identifica prezenţa speciei, se va face
evaluarea distribuţiei numerice şi spaţiale pe bază de frecvenţă şi extrapolarea la suprafeţele
habitatelor caracteristice.
4. Phocoena phocoena (delfin mic, porc de mare, marsuin)
Această specie se încadrează în Clasa Mammalia, Ordinul Cetacea, Familia Phocoenidae.
Descrierea speciei Phocoena phocoena include următoarele caracteristici: lungimea capului și
trunchiului este de 1500–1600 mm (Murariu, 2004) sau 1300–1900 mm (MacDonald et Barrett
1993), greutatea 40–60 kg (Murariu, 2004), respectiv 35–90 km (MacDonald et Barrett 1993).
Corpul este robust, cu capul ușor conic, fără bot alungit. Înotătoarea dorsală are formă aproape
triunghiulară, cu o foarte slabă concavitate pe marginea posterioară. Culoarea corpului este
variabilă, dar de obicei, este cenușiu–închisă până la neagră pe spate, mai deschisă pe laturi și
albicioasă ventral (Murariu, 2004). Dinții sunt turtiți lateral în formă de spatulă.

Phocoena phocoena L.

Caractere diferențiale
Speciile cu care poate fi confundat

Principalele caractere diferențiale

Se evidenţiază prin botul scurt şi rotunjit, iar între bot şi
frunte există o cută evidentă.
Înotătoarele pectorale sunt rotunjite şi au baza lată.
Pe fiecare ram maxilar, are 20–26 dinţi, iar pe ramurile
mandibulare există 18–24 dinţi.
Botul lung şi ascuţit la vârf, separat de frunte printr‐un
Delphinus delphis (delfinul comun) şanţ. Pe laturile corpului are câteva dungi longitudinale,
gălbui sau cenuşiu deschis.
Coada bilobată, de culoare cenuşie.
Pe fiecare falcă, are 40–50 de dinţi.
Statutul speciei Phocoena phocoena se conturează prin prezenţa acesteia în diverse
documente specifice. Conform Listei Roşii a plantelor şi animalelor din R.B.D.D., statutul și gradul
de periclitare a speciei este insuficient cunoscut (Oțel et al. 2000). Prezentă în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România, delfinul mic este considerat specie periclitată (Botnariuc et al. 2005).
Tursiops truncatus (delfinul mare)
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Este, de asemenea, listată în Anexa a II‐a a Convenţiei de la Berna (Anexa II: specii de animale
europene strict protejate) şi inclusă în Anexa II‐a din Convenția de la Bonn (specii migratoare pe
glob cu stare de conservare nefavorabilă, care necesită acorduri pentru conservare). A fost
încadrată în Directiva Consiliului European nr. 2006/105/CE privind conservarea habitatelor
naturale, faunei și florei sălbatice (specii pentru care se consideră că sunt necesare zone speciale
de conservare) şi inclusă în Convenția de la Washington 1973, privind comerțul cu specii sălbatice
de faună și floră pe cale de dispariție, ce reglementează condițiile speciale de practicare a
comerțului.
Delfinii mici frecventează apele de coastă (de exemplu, zona insulei Sacalin), golfurile,
estuarele și gurile marilor fluvii (în zona brațului Sf. Gheorghe). Au fost observați intrând și pe
cursul râurilor. O serie de studii recente au arătat că teritoriul individual pentru delfinii mici este de
1,0–1,5 km², în zona de apărare a teritoriului. Rareori, se adună în cârduri de câte 100 de indivizi,
de cele mai multe ori formând grupuri de câte 10–15 indivizi.
În funcție de zonă, perioada de reproducere este variabilă. În apele din zonele temperate,
împerecherile au loc în lunile iunie‐septembrie (Murariu, 2004). Gestația durează 10–11 luni,
după care se naște un singur pui, lung de 70–100 cm și cu o greutate de 6–8 Kg. Maturitatea
sexuală este atinsă la vârsta de 3–4 ani.
Delfinul mic are înotul lent, aproape de suprafață, cu ieșiri de 3–4 ori pe minut, pentru a
respira. Nu face salturi spectaculoase, nu se joacă în valurile pe care le fac navele în deplasare.
Viteza maximă de înot este de 22 Km/h (Murariu, 2004). Când se scufundă pentru căutarea hranei,
stă sub apă aproximativ patru minute.
Ca hrană, delfinii mici preferă peștii de talie mică (10–25 cm lungime), fără radii țepoase și fără
prea multe oase. În stomacul delfinilor mici, s‐a găsit hering, macrou, sardină, crustacee și moluște
cefalopode.
Specia este răspândită de‐a lungul întregului litoral în cârduri mici. Se pot apropia atât de mult
de țărmul mării, încât uneori se întâlnesc chiar și în bazinele portuare. În Marea Neagră, în
perioada 1976–1983, au fost ucise aproximativ 200.000 exemplare, plus multe exemplare
omorâte inclusiv în perioada actuală, în uneltele de pescuit. În România, specia este observată cu
intermitenţe în zona litorală, iar în ceea ce priveşte cazurile de eşuări la ţărm din diferite motive,
mai ales răniri în uneltele de pescuit, specia de delfin din Marea Neagră înregistrează cel mai mare
număr de cazuri. Se apreciază că populaţia din zona litorală a României ar cuprinde aproximativ
1.000 indivizi.
Este răspândit în partea nordică a Pacificului şi Atlanticului, Mării Nordului, Mării Baltice,
sporadic în Marea Mediterană şi mai numeros în Marea Neagră. Se cantonează mai mult pe lângă
coaste, în apropierea platourilor marine. Se apreciază că populaţia din Marea Neagră şi Marea
Baltică este în declin datorită, mai ales, vânării în scop comercial.
Phocoena phocoena concurează cu celelalte specii de cetacee. Bolile de piele şi infestările cu
diferite specii de viermi (Nematoda), cum sunt Anisakis simplex și Pseudoterranova decipiens
(produc boala parazitară numită anisakiază), influenţează răspândirea speciei. Acești viermi, în
stadiul adult, parazitează tubul digestiv al delfinului care reprezintă gazda definitivă (Herreras et
al., 1997; Hurst, 2010). De asemenea, supraexploatarea a redus numărul acestei specii. Pentru
populaţiile din Marea Neagră, fosta Uniune Sovietică a interzis vânarea din 1966, iar Turcia din
1983 (Botnariuc şi Tatole, 2005). Diferitele metode de pescuit, exerciţiile militare, ambarcaţiunile
rapide şi poluarea (deversări de pe uscat în mare, dar şi poluarea provocată de naufragii şi
deversările navelor, spălarea rezervoarelor de combustibil ş.a.) reprezintă factori antropici ce
periclitează această specie. Actualmente, ameninţarea principală asupra speciei o constituie
pescuitul industrial cu plase, legal sau ilegal, cea mai afectată fiind specia de delfin din Marea
Neagră, care se apropie cel mai mult de ambarcaţiuni şi instalaţii. Rezultatele unor studii recente
au arătat că mortalitatea speciei Phocoena phocoena, în zona costieră, este cauzată, cel mai
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frecvent, de traume survenite în urma intervenției antropice. Pe majoritatea indivizilor găsiți, a
fost observate plăgi provocate de obiecte contondente. Tot în această categorie a intervenției
antropice sunt și traumele provocate de plasele pentru pescuit. Mortalitatea cauzată de bolile
parazitare este situată, în cadrul studiilor, pe locul trei (Wilkin et al. 2012).
Protejarea speciei se face prin Legea 13 din 1993, prin care România a ratificat Convenția de la
Berna, prin Directiva Europeană 2006/105/CE, OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Se impune, pe viitor, şi
păstrarea habitatelor naturale, dar şi un control sever al pescuitului.
Metodele de monitorizare includ evaluarea distribuţiei spaţiale şi numerice pe baza
eventualelor înregistrări ale speciei la suprafața apei, utilizarea plaselor pentru separarea
indivizilor, utilizarea minciocului lasou, asemănător rachetei de tenis.
5. Tursiops truncatus ssp. ponticus (delfinul mare, delfin cu bot gros)
Specia este încadrată în Clasa Mammalia, Ordinul Cetacea, Familia Delphinidae. Lungimea cap
și trunchi de 1750–3900 mm (Murariu, 2004) sau 2500–4100 mm (MacDonald et Barrett 1993),
precum şi greutatea de 150–200 kg (MacDonald et Barrett 1993) sunt caracteristice speciei. De
asemenea, poate fi recunoscut după spatele de culoare cenușiu‐închis, ușor albăstrui.
Înotătoarele sunt de culoare mai închisă, iar abdomenul este cenușiu‐deschis, chiar albicios
(Murariu, 2004). Botul este scurt și rotunjit, nedepășind 8 cm lungime. Înotătoarele pectorale sunt
rotunjite și au baza lată.
Deseori, sunt diferențe de mărime între populațiile învecinate: delfinii care trăiesc în Marea
Neagră (Tursiops truncatus ponticus Barabash‐Nikiforov, 1940) sunt mai mici decât cei din
Atlanticul de Nord și au o formă caracteristică a craniului, în timp ce, delfinii din Marea
Mediteraneană sunt de dimensiune intermediară. Populația din Marea Neagră, din punct de

Tursiops truncatus (Montagu) ssp. ponticus Barabasch‐Nikiforov

Delphinus delphis (L.) ssp. ponticus Barabasch‐Nikiforov
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vedere genetic, este distinctă față de celelalte două, cu niveluri relativ scăzute de diversitate
mtDNA (Viaud‐Martinez et al. 2008).
Caractere diferențiale
Speciile cu care poate fi confundat

Principalele caractere diferențiale

Înotătoarele ventrale sunt mici, de formă ovală.
Pe bot, înaintea deschiderii nărilor, oasele premaxilare
formează o protuberanţă.
Pe fiecare maxilar, are 16‐28 dinţi turtiţi lateral, în formă
de spadă.
Botul lung şi ascuţit la vârf, separat de frunte printr‐un
Delphinus delphis (delfinul comun) şanţ. Pe laturile corpului, are câteva dungi
longitudinale, gălbui sau cenuşiu deschis.
Coada bilobată, de culoare cenuşie.
Pe fiecare falcă, are 40‐50 de dinţi.

Phocoena phocoena (delfin mic)

Statutul delfinului mare este definit conform Listei Roşii a plantelor şi animalelor din R.B.D.D.
Specia are statutul și gradul de periclitare indecis (Oțel et al. 2000). Prezenţa sa în Cartea Roşie a
Vertebratelor din România o indică a fi specie periclitată (Botnariuc et al. 2005). Este listată în
Anexa a II‐a a Convenţiei de la Berna (Anexa II: specii de animale europene strict protejate) şi
inclusă în Anexa II‐a din Convenția de la Bonn (specii migratoare pe glob cu stare de conservare
nefavorabilă, care necesită acorduri pentru conservare).
De asemenea, este încadrată în Directiva Consiliului European nr. 2006/105/CE privind
conservarea habitatelor naturale, faunei și florei sălbatice (specii pentru care se consideră că sunt
necesare zone speciale de conservare) şi inclusă în Convenția de la Washington 1973 privind
comerțul cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, ce reglementează condițiile
speciale de practicare a comerțului.
În ceea ce priveşte habitatele, preferă zona pelagică din apele oceanice și marine, adeseori
intrând în golfuri și lagune, de unde pătrund și pe cursurile râurilor tributare. Nu se îndepărtează
prea mult de zona litorală, iar adâncimea maximă la care poate coborî este de 180 m. Tursiops
truncatus are două perioade constante de activitate, dimineața și după‐amiaza, dar pot fi văzuți,
mai rar, înotând și în restul zilei, chiar și noaptea. Își stabilesc și anumite teritorii individuale, dar
acestea nu sunt respectate cu strictețe, iar în anotimpuri diferite, cârdurile se mută dintr‐o zonă în
alta (Murariu, 2004). Pentru o populație de delfin mare din Florida, s‐a estimat că 105 indivizi
controlau o suprafață de aproximativ 85 km². Cârdurile mari întrunesc 600–900 indivizi, dar, la
rândul lor, acestea se subdivid în grupe de 2–15 indivizi lângă coastele marine și de 25–50 indivizi,
când se deplasează în larg.
Perioada optimă de reproducere este la mijlocul verii. Gestația durează 12–13 luni, după care
femela dă naștere unui singur pui, o dată la doi ani. Lungimea noului născut este de 100–125 cm,
cu o greutate de 9–12 kg și atinge maturitatea sexuală la vârsta de 5–12 ani la femele și la 9–13 ani
la masculi. Din punct de vedere etologic, se dovedesc a fi foarte buni înotători. Adeseori, la
suprafața apei, însoțesc navele, cu ieșiri spectaculoase din apă, până la 6 m înălțime. Sunt bine
cunoscuți pentru agilitatea cu care se mișcă, pentru însușirea cu ușurință a unor mișcări complexe.
În libertate, se hrănesc cu pești care trăiesc pe fundul apelor, moluște și creveți, iar în captivitate cu
hering, stavrid, sardine, rizeafcă și merluciu.
În apele Mării Negre, au fost observați frecvent în zona litorală. Efectivul actual al speciei
Tursiops truncatus în Marea Neagră se estimează la câteva mii de exemplare, adică redus cu
aproximativ 50% faţă de acum 50 ani în urmă. În Marea Neagră, se apreciază că, din 1960 până în
prezent, au fost scoase din efectiv, prin vânare şi capturare accidentală în plasele pescăreşti,
1.000‐2.000 exemplare, mai intens pe coastele turceşti. Ca răspândire generală, această specie se
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întâlneşte în regiunile de coastă, în golfurile mărilor și oceanelor din zona tropicală și temperată.
Cele mai mari densități ale populațiilor sunt în regiunile de coastă. Rareori, depășesc
latitudinea de 45°spre nord sau spre sud. Populaţia mondială a speciei a ajuns într‐un declin
drastic, actualmente aceasta ajungând la aproximativ 600.000 exemplare, din care, în Marea
Mediterană, se află sub 10.000. Factorii limitanți naturali sunt reprezentaţi de concurenţa cu
celelalte specii de cetacee, de paraziți și bolile cauzate de aceştia. Ectoparaziţii produc micoze care
conduc la leziuni extinse. Endoparaziţii prezenţi sunt diverse specii de viermi (Synthesium
tursionis, Anisakis simplex, Skrjabinalius cryptocephalus și Stenurus ovatus) care au fost întâlniți la
Tursiops truncatus (Bowie, 1984).
Factorii antropici influenţează, de asemenea, dezvoltarea speciei: diferitele metode de
pescuit, exerciţiile militare marine, ambarcaţiunile rapide şi poluarea (deversările de pe uscat sau
de pe nave în mare dar şi poluarea provocată de naufragii etc.) precum și supraexploatarea pentru
resurse (uleiuri organice, grăsime, oase şi carne).
Specia este protejată de Legea 13 din 1993, prin care România a ratificat Convenția de la
Berna, de Directiva Europeană 2006/105/CE, de OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Se impun măsuri cu privire
la protejarea habitatelor naturale şi reglementarea vânării indivizilor pentru a permite refacerea
populațiilor aflate în regres numeric.
Monitorizarea delfinilor mari se face prin evaluarea distribuţiei spaţiale şi numerice pe baza
eventualelor înregistrări ale speciei la suprafața apei, utilizarea plaselor pentru izolarea indivizilor
şi utilizarea minciocului lasou, asemănător rachetei de tenis.
6. Spermophilus citellus (popândău, țâstar, șuiță )
Această specie se încadrează în Clasa Mammalia, Ordinul Rodetia, Familia Sciuridae.
Recunoaşterea speciei se poate face după următoarele caracteristici: lungimea capului şi a
trunchiului, de 190–220 mm (Murariu et Munteanu, 2005) sau 180–250 mm (MacDonald et
Barrett, 1993), lungimea cozii, de 48–70 mm, respectiv 30–40 mm, greutatea medie, de 280 g la
masculi şi 224 g la femele (MacDonald et Barrett, 1993).
Este un rozător strict terestru, cu corpul alungit, fără a depăși 250 mm, cu capul ușor teșit în
regiunea frontală, cu botul scurt și pavilioanele urechilor mici și rotunjite, ca niște cute
tegumentare acoperite de peri scurți. Culoarea de fond pe fața superioară a corpului este brun‐
cenușiu‐gălbuie, cu nuanțe mai sulfurii pe laturile corpului.
Conform Listei Roşii a plantelor şi animalelor din R.B.D.D., statutul este de specie nepericlitată
(Oțel et al. 2000). Este prezentă în Cartea Roşie a Vertebratelor din România, fiind considerată
vulnerabilă (Botnariuc et al. 2005). Este listată în Anexa a II‐a a Convenţiei de la Berna (Anexa II:
specii de animale europene strict protejate) şi încadrată în Directiva Consiliului European nr.
2006/105/CE privind conservarea habitatelor naturale, faunei și florei sălbatice (specii pentru
care se consideră că sunt necesare zone speciale de conservare). Conform UICN, popândăul este
considerat specie vulnerabilă (se confruntă cu un risc ridicat de dispariţie în sălbăticie).
Ca habitate, preferă islazurile din zonele de stepă, zone neîmpădurite, fiind prezent în
biotopuri foarte diferite: terenuri înierbate, iazuri, pajiști, terenuri cultivate, îndeosebi cu plante
furajere perene (lucernă, trifoi), dar și în alte culturi, grădini, livezi, râpe, diguri, marginea
drumurilor de țară (Murariu et Munteanu, 2005). Trăiește în colonii, fiecare individ având galerie
proprie. Perioada de hibernare începe în luna septembrie, dar în toamnele calde, mai târziu, în a
doua jumătate a lunii octombrie. Hibernează fie în grupuri mici de 2–5 indivizi, mamă și pui, fie
solitari. Trezirea și ieșirea au loc în funcție de temperatură. Mai întâi, apar la suprafață masculii
adulți, apoi femelele adulte și ultimii, indivizii tineri.
Perioada de reproducere începe la câteva zile după ieșirea din hibernare. Devin activi sexual
mai întâi adulții din anii precedenți, apoi indivizii mai tineri născuți în anul precedent. Nașterea

MAMIFERE DE INTERES COMUNITAR PROTEJATE

431

puilor are loc din aprilie până la sfârșitul lunii mai‐începutul lunii iunie. Durata gestației este de
25–28 zile. Femelele au o singură gestație pe an și nasc 2–9 pui. Maturitatea sexuală este atinsă în
anul următor de viață (Murariu et Munteanu, 2005).
Popândăul este o specie diurnă, mărimea teritoriului fiind foarte variabilă, după densitate și
oferta trofică. În perioada de reproducere, masculii au un comportament agresiv unii față de alții.
Hrana preferată este atât vegetală, cât şi animală. Își desfășoară activitatea de căutare a hranei in
prima parte a zilei și după‐amiază, înainte de asfințitul soarelui. Consumă, în general, părțile verzi
ale plantelor, rădăcini și semințe, dar și insecte, miriapode, melci, râme sau vertebrate mici.
În R.B.D.D., specia Spermophilus citellus lipseşte din zona intra‐deltaică, fiind însă o specie
relativ comună pe coastele nordice şi vestice ale complexului Razim–Sinoie. În România, apare în
bioregiunile Stepică, Continentală şi Panonică, dar cu densități neuniforme: este mult mai
numeros în cea Stepică (în Dobrogea, chiar comun) şi relativ rar în Panonică şi Continentală.
Lipseşte din Podişul Transilvaniei. La nivel mondial, această specie se întâlnește în partea centrală
și sud‐estică a Europei și în Asia Mică. În Europa, se întâlnește în partea sud‐estică a Austriei, în
Germania, într‐o zonă limitată a părții sudice a Poloniei, în Ungaria, Bulgaria, Republica Moldova,
partea vestică a Rusiei, Turcia și Grecia.
Răspândirea speciei este limitată de anumiţi factori. Cei naturali se referă la faptul că, fiind un
rozător diurn şi trăind în galerii, popândăul este vânat de păsări răpitoare şi de mamifere carnivore
(Popescu et Murariu, 2001). Popândăul este principalul element de hrană pentru Aquila heliaca şi
Falco cherrug. Într‐o proporţie mai redusă, popândăul este, de asemenea, hrana altor 3 specii de
răpitoare de zi: Buteo rufinus, Hieraetus pennatus şi Aquila pomarina. Dintre carnivore,
mustelidele sunt principalii prădători ai popândăului. Paraziţii, cum ar fi acarienii, influenţează
negativ starea generală a speciei. Factorii antropici conduc la înlăturarea acesteia.
Acțiunile pentru protecție includ protejarea speciei prin Legea 13 din 1993, prin care România
a ratificat Convenția de la Berna, prin Directiva Europeană 2006/105/CE, OUG 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
Pentru o conservare eficientă, este necesar a se elabora măsuri de păstrare a habitatelor specifice
de popândău. Monitorizarea speciei popândăului se realizează prin estimarea periodică a
densităţii exemplarelor pe unitatea de suprafaţă, în teren fiind înregistrat numărul deschiderilor
de galerii active sau a indivizilor observați de‐a lungul transectelor, dar și prin observarea directă
sau indirectă. Perioada de monitorizare este aprilie – septembrie.
7. Vormela peregusna (dihor pătat)
Specia este încadrată în Clasa Mammalia, Ordinul Carnivora, Familia Mustelidae.
Caracteristicile prin care specia este recunoscută sunt lungimea capului şi a trunchiului, de
330–350 mm (Murariu et Munteanu, 2005) sau 270–380 mm (MacDonald et Barrett, 1993),
lungimea cozii, de 200–215 mm, respectiv 120‐220 mm, greutatea medie, de 370–800 g (Murariu
et Munteanu, 2005) sau 265–520 g (MacDonald et Barrett, 1993).
Se deosebește de toate celelalte mustelide printr‐un model aparte de culoare a blănii. Capul
de culoare cafeniu‐închisă, are o dungă albă peste frunte ce se continuă peste urechi, până pe gât.
Spatele este dungat și pătat, neregulat, cu cafeniu și gălbui.
Conform Listei Roşii a plantelor şi animalelor din R.B.D.D., statutul și gradul de periclitare al
speciei este insuficient cunoscut (Oțel et al. 2000). Prezentă în Cartea Roşie a Vertebratelor din
România, Vormela peregusna este considerată specie periclitată (Botnariuc et al. 2005). Este
listată şi în Anexa a III‐a a Convenţiei de la Berna (animale europene strict protejate).
Dihorul pătat pătrunde mai mult în zonele subdeșertice, dar trăiește și în câmpiile deschise, pe
câmpuri cu tufe și mărăcini, și în pădurile rare de șes.
Este un animal crepuscular și nocturn. Ziua, stă retras în culcușurile din galeriile spațioase.
Trăiește solitar, cu excepția perioadei de reproducere. Își marchează și menține un anumit
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teritoriu, dar, în captivitate, s‐a observat că este activ și ziua, iar în stare liberă, cei mai mulți indivizi
au fost capturați în timpul zilei.
Împerecherea are loc în februarie‐martie. Gestația durează nouă săptămâni, iar la sfârșitul
acestei perioade, se nasc 4–6 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 10 luni (Murariu et
Munteanu, 2005).
Este un foarte bun săpător de galerii, obișnuiește să se instaleze și în galeriile părăsite de alte
mamifere. Când se simte amenințat, țipă și eliberează secrețiile urât mirositoare ale glandelor
anale.
Hrana este formată din rozătoare: popândău, hârciog, orbeți și șoareci. Pe lângă rozătoare,
consumă păsări și reptile, iar la nevoie, mănâncă insecte și viermi.
În R.B.D.D., menţionarea speciei se bazează pe observaţii mai vechi (Vasiliu, 1961‐1969;
Murariu, 1981) şi anume în zona localităţilor Tulcea, Murighiol, Enisala, Jurilovca şi Chilia Veche.
Nu există date de semnalare mai recente din interiorul R.B.D.D.
În România, specia a fost semnalată în trecut în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea, însă
actualmente existenţa speciei este menţionată numai în Dobrogea (Delta Dunării, Dumbrăveni,
Murfatlar, Munţii Măcinului, Canaraua Fetii, Podişul Nord Dobrogean), fără a exista date mai
detaliate asupra mărimii populaţiilor. Mărimea populației de dihor pătat este de aproximativ 500
de exemplare.
Este o specie caracteristică pentru habitate stepice, pajişti şi păşuni, cu un areal geografic
euro‐asiatic ce începe din vest cu Bulgaria, Turcia şi se întinde spre est până în sudul Mongoliei şi
nordul Chinei, iar spre sud, ajunge în Iran, Afganistan şi Pakistan.
Factori limitanți naturali includ șacalii, vulpile, păsările răpitoare de talie mare care se hrănesc
cu dihorul pătat. De asemenea, mamiferele carnivore de talie mijlocie şi mare, precum şi păsările
răpitoare, care în zonele de stepă se hrănesc predominant cu rozătoare, concură cu specia
prezentată. Nu se cunosc endo‐ şi ectoparaziţi specifici (Murariu et Munteanu, 2005), dar se ştie
că sunt sensibili la diferite boli în condiţii de captivitate (MacDonald et Barrett, 1993). Omul, prin
distrugerea habitatelor preferate, reprezintă un factor limitant al speciei. Este, de asemenea,
vânat pentru blană sau când intră în gospodării. Frecvent, sunt găsiţi loviţi de maşini pe şosele.
Acțiunile pentru protecție includ protejarea speciei prin intermediul Legii 13 din 1993, prin
care România a ratificat Convenția de la Berna, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Este necesară elaborarea
de măsuri privind conservarea habitatelor favorabile. Monitorizarea dihorului pătat se face prin
observarea directă sau indirectă (urme şi excremente) pe tot parcursul anului. Evaluarea
distribuţiei spaţiale şi numerice se va face pe baza eventualelor înregistrări ale speciei și prin
extrapolări la suprafaţa habitatelor.
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Lutra lutra L. ‐ Vidră (iarna 2012 ‐ zona complexului Somova‐Parcheş)
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Mustela lutreola L. ‐ Nurcă europeană capturată în zona canalului Dovnica

Triton parţial consumat de nurcă europeană în zona Zătoanele

435

Spermophilus citellus L. ‐ Popândău

Nyctereutes procyonoides L. ‐ Câine enot
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Felis silvestris Schreber ‐ Pisică sălbatică

Canis aureus L. ‐ detaliu
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Habitat de Vidră

Habitat de Nurcă europeană
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Habitat de popândău

Habitat de dihor pătat
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INCIDENŢA BOLILOR ZOONOTICE
ÎN RAPORT CU SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Ştefan RĂILEANU

În zonele umede, grupele principale de boli ce pot fi întâlnite la mamifere, păsări şi peşti sunt
virozele, bacteriozele şi parazitozele. Incidenţa acestora este mai mare odată cu tranziţia de
temperatură şi umiditate dintre anotimpuri. Pe plan internaţional, studiul acestor grupe de boli
este un element de actualitate, mai ales în zonele umede, acolo unde efectele schimbărilor
climatice au un rol determinant. Aici, pot apărea situaţii unicat legate de manifestările clinice ale
unor boli ce pot afecta comportamentul, fertilitatea, condiţia fizică şi chiar dezvoltarea unor specii.
Mecanismele interne complexe şi factorii implicaţi în apariţia unor îmbolnăviri cu tendinţă de
răspândire trebuie studiate într‐un mod particular în condiţiile Deltei Dunării.
Pentru ca un anumit organism să fie expus agresiunii produse de bacterii, virusuri, paraziţi sau
fungi, este necesar să acţioneze concomitent o seamă de factori cum sunt sursele de agenţi
patogeni, modurile şi căile de transmitere; la toate acestea, se adăugă acţiunea favorizantă a
factorilor de mediu care îşi pun amprenta pe calitatea sănătăţii unei populaţii. Rezultă, deci, din
toate acestea, că procesul epidemiologic este structurat pe niveluri: surse, moduri şi căi, organisme
cu grade variate de receptivitate. Legătura dintre cunoaşterea structurii şi a nivelurilor procesului
epidemiologic, ca şi înţelegerea modului de acţiune a acestuia, apare drept ceva logic în
desfăşurarea investigaţiilor.
Evaluarea şi prognozarea evoluţiei unei maladii sunt principalele investigaţii cu scopul de a
optimiza activitatea prevenţională şi de combatere în cadrul programelor pentru sănătate (fig.1).
Abordarea problemelor procesului epidemiologic impune definirea unor noţiuni de bază: focarul
epidemic, procesul infecţios şi focarul de infecţie.
Focarul epidemic este reprezentat de spaţiul unde se află sursa de agent patogen pe care îl
poate disemina, cu risc de a ajunge la organismele receptive din arealul focal.
Procesul infecţios (infecţia) reprezintă totalitatea reacţiilor locale şi/sau generale determinate
de impactul dintre agenţii patogeni şi organismul uman sau animal şi care pot fi clinic evidente sau
subclinice asimptomatice inaparente.
Focarul de infecţie reprezintă locul, ţesutul sau organul unde se exprimă, prin grade variate de
intensitate şi polimorfism, interrelaţiile complexe care se stabilesc între agenţii patogeni şi
organismul supus agresiunii acestuia.
De altfel, focarul epidemic, procesul infecţios şi focarul de infecţie sunt componente cu poziţie
particulară în cadrul structurilor procesului epidemiologic. Constituirea unui proces epidemiologic
presupune crearea unor „momente critice” care permit întrunirea obligatorie a factorilor
determinaţi de sursa de agent patogen, modul şi căile de transmitere şi organismul receptiv.
Cunoaşterea elementelor comune şi de diferenţiere are importanţă deosebită în orientarea
acţiunilor de prevenţie şi combatere. Sursa de agenţi patogeni este reprezentată de un organism
care are capacitatea să găzduiască, să asigure supravieţuirea, eventual multiplicarea şi întotdeauna
diseminarea unui agent patogen direct spre organismul receptiv sau indirect prin intermediul căilor
de transmitere, prezentând sau nu semne clinice de boală (fig.2). Capacitatea de diseminare a
agenţilor patogeni, calea de eliminare prin natura produselor patologice, durata, intensitatea şi
ritmicitatea acesteia constituie starea de contagiozitate, care are o intensitate şi o durată variabilă
de la o maladie la alta şi în cadrul aceleaşi maladii de la o etapă de evoluţie la alta; acest atribut
reglementează natura şi durata acţiunilor de supraveghere epidemiologică într‐un focar epidemic.
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FACTORI CONSTITUTIVI DETERMINANȚI
I. Surse de agenţi patogeni:
a) Oameni:
1. Bolnavi: boală tipică sau atipică (abortivă, subclinică, asimptomatică)
2. Purtători de agenţi patogeni:
2.1. preinfecţioşi
2.2. sănătoşi:
‐ cronici de scurtă sau lungă durată
2.3. foşti bolnavi: ‐ convalescenţi de scurtă sau lungă durată
‐ cronici
b) Animale (inclusiv păsările): în aceleași situaţii ca şi oamenii
c) Vectorii biologic activi: ţânţari, căpuşe, păduchi, flebotomi etc.

II. Modurile şi căile de transmitere a agenţilor patogeni:
a) Modurile de transmitere: ‐ direct
‐ indirect
b) Căile de transmitere (contaminare): aerul, apa, solul, alimentele, obiectele, mâinile, vectorii
biologic pasivi (muştele, gândacii de bucătărie, furnicile de casă,puricii omului, ploşniţele)

III. Organismele cu stare de receptivitate dependentă de:
Rezistenţa general nespecifică
Rezistenţa specifică (imunitatea):
1. naturală de specie
1.1 dobândită pasiv
1.2 dobândită activ

2. artificială
2.1. dobândită activ
2.2. dobândită pasiv

FACTORI CONSTITUTIVI DINAMIZATORI ‐ FAVORIZANŢI
I. Naturali: climatici, geografici.
II. Economico‐sociali:
Condiţiile de viaţă: veniturile, gradul de pregătire, locuinţa, alimentaţia, asistenţa medico–
sanitară, cultural–educativă, comercială, rutieră. Baze pentru odihnă şi agrement etc.
Condiţiile ocupaţional: calificarea, vechimea, nivelul tehnologic, spaţiul de muncă, condiţiile de
igienă, salubrizarea, agenţii de agresiune, mijloacele de protecţie, relaţiile interumane,
încordarea psiho‐emoţională.
Fig. 1 structura generală a procesului patologic în bolile transmisibile.

purtător sănătos
bolnav
întreruperea diseminării
Fig. 2 Schema procesului de multiplicare a surselor de agent patogen pornind de la purtători sănătoși
(după Forst și Red)
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Purtătorii preinfecţioşi se întâlnesc în multe boli transmisibile în care bolnavii aflaţi în
perioada de incubaţie, fără semne clinice, diseminează agentul patogen. Se poate întâlni în
hepatite virale, pneumopatii virale, gripa, adenoviroza, enteroviroze nepoliomitice, dizenterie
bacilară, infecţii cu stafilococ, streptococ, tuberculoza, pneumonii bacteriene, pesta pulmonară,
meningita cauzată de meningococ, sifilis, trichomonoza etc. Depistarea acestora este dificil de
realizat, mai ales în cazurile sporadice, în epidemii. Investigaţiile efectuate la contact pot depista
parte dintre aceşti purtători. Purtătorii sănătoşi sau subiecţii cu un anumit grad de imunitate şi o
bună rezistenţă generală nespecifică pot fi temporari (perioadă de câteva zile până la câteva
săptămâni) sau cronici (pentru luni, ani de zile şi chiar toată viaţa). De exemplu, în hepatitele cu
transmitere predominant parenterală, infecţie cu HIV, aceşti purtători diseminează agentul
patogen respectiv spre alte organisme care, în raport cu gradul lor de receptivitate, vor deveni
purtători sănătoşi sau vor face boala. Depistarea acestor purtători se poate realiza doar în cadrul
unor acţiuni tip screening populaţional, realizat în operaţiunea de supraveghere epidemiologică.
Modul de transmitere a agenţilor patogeni
Zooantroponozele apar, în general, la oamenii care stau în preajma animalelor, oameni care
îngrijesc animale. Din această categorie de boli transmisibile în R.B.D.D., au fost semnalate
salmonelozele, leptospirozele, bruceloza, antraxul, listerioza, rabia, unele encefalite,
toxoplasmoza , helmintozele etc.
Animalele şi păsările sălbatice pot întreţine „focalitatea naturală” a unor zooantroponoze şi,
astfel, să creeze risc de transfer al acestor boli în colectivităţi de animale domestice şi/sau
colectivităţi umane. Prin limbaje periodice, animalele sălbatice pot genera focare epizootice
printre animale domestice, cu riscul transferului bolii la om. Omul poate să pătrundă în „focarul
natural” al unor zooantroponoze ca urmare a activităţilor economice de tipul: exploatare resurse
naturale, (pescuit, păşunat şi vânătore) sau turism explorator.
Mamiferele purtătoare de agenţi patogeni prezintă aceleaşi particularităţi ca şi în cazul
omului, semnificaţia lor antropologică fiind limitată la grupul zooantroponozelor. În anumite
circumstanţe, rozătoarele purtătoare de agenţi patogeni (şoareci, şobolani) au un rol important ca
sursă pentru animale sălbatice şi domestice precum şi direct pentru om.
Anumite specii de nevertebrate pot fi vectori biologici activi, sunt cele care asigură, în mod
obligatoriu, dezvoltarea, cel puţin pentru un stadiu biologic, a unui agent patogen. Astfel, unele
nevertebrate, sunt surse sau/şi căi de vehiculare şi inoculare a unor agenţi patogeni în
organismele receptive. Un loc principal între aceste nevertebrate îl ocupă ţânţarii sau flebotomii
(care pot transmite malaria, encefalita, febra galbenă, cilarioza, leismanioza, bartonelloza etc.),
păduchii, căpuşile (ne poate transmite unele encefalite, febra q, febra butonoasă etc.), puricii
şoarecilor şi şobolanilor (pesta, sularemia, unele parazitoze etc.) (tab.1).
Rolul nevertebratelor în transmiterea agentului patogen
Unele nevertebrate cum sunt păduchii, căpuşele, ţânţarii (flebotomii), anumite specii de
purici, reprezintă gazde obligatorii, cel puţin pentru un stadiu din dezvoltarea unor agenţi
patogeni, ceea ce le conferă rolul de sursă. Aceşti vectori biologici activi realizează în acelaşi timp şi
transmiterea agenţilor respectivi. Ca exemplu în acest sens putem menţiona căpuşele pentru
encefalită, febră, tularemie; ţânţarii pentru febra galbenă, encefalita; puricii pentru pestă, tifos şi
diverse parazitoze. De asemenea, muştele joacă rol de vector activ sau pasiv, care, după ce
contaminează asigură doar transmiterea pe distanţe şi timp variabile. Muştele şi tabanidele
(tăunii) au capacitatea de a contamina intens datorită faptului că sunt vectori foarte mobili care se
înmulţesc şi pot reţine pe suprafaţa corpului lor (mult mărit prin existenta perişorilor) agenţi
etiologici ai dizenteriei, holerei, tuberculozei, infecţii cu germeni condiţionat patogeni ai pestei,
antraxului, brucelozei, infecţiilor enterovirale (enterovirozele nepolioitice, indusă de hepatita tip
A, parazitoze etc.).
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Sursa

Maladia
Rabia
Tuberculoza
Bruceloza
Toxiinfecţii alimentare cu Salmonella sp.
Toxiinfecţii alimentare cu stafilococ
Toxiinfecţii alimentare cu endotoxină bacteriană
Toxiinfecţii cu Clostridium perfringens
Pesta
Tetanos
Tularemia
Listerioza
Psittacoza
Leptospiroza
Febra recurentă
Febra butonoasă
Febra Q
Schistosomiaza
Strongiloidoza
Toxoplasmoza
Trichineloza
Cisticercoza

carnivore domestice şi sălbatice, animale hematofage şi insectivore
om, bovine
bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline
animale, păsări, om
om, bovine
animale
om, bovine, porcine
şobolanii, puricii şobolanilor, alte rozătoare
bovine, cabaline, om
numeroase specii de animale, mai ales rozătoare,
unele animale domestice, căpuşele
animale domestice şi sălbatice, păsări, om
păsări cântătoare, papagali, porumbei, curcani, păsări de curte,
alte păsări, ocazional omul
bovine, porcine, câini, şobolani, şoareci, alte rozătoare,
caprine sălbatice, vulpi, sconcşi, ratoni, oposumi, reptile
om, rozătoare sălbatice
iepuri, şoareci de câmp, câini, căpuşe
căpuşe, animale sălbatice, bovine, ovine, caprine
om, primate, câini, porci, bovine, cai, şoareci de câmp, şobolani
om, câine
rozătoare, câini, pisici, porcine, bovine, ovine, caprine domestice
şi sălbatice, alte mamifere, păsări
porcine domestic şi sălbatice, vulpi, lupi, urşi, animale marine, şobolani
porcine, bovine, om

Tab. 1 Surse de vehiculare şi inoculare a unor agenţi patogeni

Factorii favorizanţi ai procesului epidemiologic în regiunile umede sunt influenţaţi foarte mult
de schimbările climatice. Factorii naturali includ şi activitatea solară care imprimă anumite
particularităţi condiţiilor meteorologice (umiditate, temperatură, deplasarea maselor de aer,
nebulozitatea). Este demonstrat faptul că, în sezonul rece, oscilaţiile accentuate ale acestor
condiţii favorizează izbucnirea de epidemii în care este vizat, în special, aparatul respirator (gripa
aviară, gripa umană, influenţa ecvină, parainfluenţa ecvină, rinopneumonia ecvină, pneumonia
cu virusul hendra). Răspândirea virusurilor gripale se realizează prin picături septice şi nucleosoli
ale căror formare şi vehiculare sunt favorizate de umiditate, nebulozitate, temperaturi oscilând în
jur de 0° C, modificări frecvente ale presiunii atmosferice. Frigul şi răcirea lentă acţionează asupra
sistemului nervos şi endocrin, ceea ce favorizează scăderea rezistenței la nivelul căilor respiratorii
superioare şi crearea de mari grupuri populaţionale receptive. Vânturile pot favoriza transportul
unor agenţi patogeni pe distanţe mari, înglobaţi în picături de apă, nucleosoli sau particule de praf.
Bolile transmisibile care afectează tubul digestiv au incidenţa mai crescută în sezonul cald
deoarece procesul lor epidemiologic este favorizat de anumiţi factori dintre care amintim:
mijloacele („barierele”) de apărare ale „porţii de intrare” digestive (aciditatea gastrică, secreţiile
de mucus şi cele cu rol de digestie) îşi modifică parametrii ca urmare a suprasolicitărilor
determinate de consumul crescut de lichide şi celuloză. Brasajul populaţional specific sezonului
cald determină riscuri în ceea ce priveşte consumul de alimente şi ape contaminate în condiţiile
unor abateri de la regulile de igienă. Aversele de ploaie şi inundaţiile pot favoriza contaminarea
sursei de apă potabilă, anotimpul călduros favorizează activitatea unor vectori (muştele şi alte
insecte, şoarecii, şobolanii şi alte mamifere) care joacă rolul important de sursă şi cale de
transmitere a unor agenţi patogeni cu risc de contaminare a apei şi, implicit, hrana populaţiilor de
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animale şi/sau umane care devin populaţii receptive. Factori naturali ca latitudinea, altitudinea,
relieful, vegetaţia, pânza freatică pot contribui la evoluţia şi răspândirea unor îmbolnăviri.
ZOONOZE SEMNALATE ÎN R.B.D.D.
 Zoonoze bacteriene, chlamidiene şi richitiene: Antraxul; Bruceloza; Leptospiroza;
Pasteureloze; Salmoneloza.
 Zoonoze virale: Rabia; Encefalite transmise de căpușe.
 Zoonoze parazitare: Giardioza; Toxoplasmoza; Criptosporidioza; Babesioza; Teniaza;
Echinococoza; Trichineloza; Anisakioza; Toxocaroza.
Zoonoze bacteriene, chlamidiene şi richetiene
Antraxul este, în primul rând, o boală a mamiferelor, determinată de bacteria Baccilus anthracis
– bacil Gram pozitiv aerob sporogen (Turnbull, 2005). Câteva mamifere sunt totuşi rezistente la
această infecţie. Omul face boala în urma manipulării cărnii, pieilor, lânii, blănii, oaselor provenite de
la animale infectate. De obicei, animalele contactează antraxul prin ingestia sporilor existenţi în solul
contaminat. În anumite zone, pot fi implicate şi înţepăturile insectelor hematofage, de aceea,
schimbările climatice din zonele umede au foarte mare influenţă în maniera de răspândire a
germenului acestui bacil (Turnbull, 2005). Episoadele de antrax care au avut loc în R.B.D.D. au vizat,
în principal, rumegătoarele mari. Cazurile la om au fost destul de reduse ca număr, 3 – 4 persoane
per episod, cu toate că răspândirea acestora pe teritoriul deltei era destul de mare, iar prezenţa
speciilor de insecte hematofage de asemenea, ridicată. Combaterea acestei boli depinde atât de
sistemele şi spaţiile adecvate pentru creşterea animalelor, cât şi de administrarea zonelor forestiere
din apropriere. În R.B.D.D., datorită unui sistem mai puţin întâlnit în restul ţării, respectiv sistemul de
creştere în stabulaţie liberă a animalelor domestice, face ca supravegherea asupra unei epidemii sau
a combaterii acesteia să fie destul de defectuoasă. Pe lângă aceasta, condiţiile de mediu, respectiv
temperatura, umiditatea, insectele hematofage (32 de specii de ţânţari, 7 specii de tabanide) pot
reprezenta greutăţi chiar şi după acţiunile de vaccinare împotriva acestei boli. În zonele endemice,
cel mai sigur mod este cel reprezentat de vaccinarea anuală de rutină. În unele ţări, s‐a dovedit
eficace măsura izolării zonei afectate pentru trei sau mai multe săptămâni de la ultimul caz,
combinată cu vaccinarea exemplarelor rămase efectiv şi cu măsuri sanitare. În toate situaţiile, este
recomandat să se distrugă carcasele prin tratament termic (incinerarea sau transformarea în făină
de carne‐oase), ceea ce reprezintă o componentă esenţială a combaterii eficiente.
Transmiterea la animale ‐ Deşi este una din cele mai vechi boli din istoria omenirii, nu se cunosc
încă multe moduri în care animalele intră în contact cu antraxul şi despre faptul care influenţează
acest lucru. În R.B.D.D., se pare că la erbivorele sălbatice sau cele domestice care trăiesc în stabulaţie
liberă, antraxul este unul dintre agenţii de selecţie naturală; boala a devenit un flagel în momentul în
care omul a început să domesticească animale. Printre necunoscute se numără şi de ce, de obicei,
atacă sporadic în cadrul unui grup de indivizi care par să fie expuşi în mod egal, în timp ce, uneori,
determină mari epizootii imprevizibile. De aici concluzia neîndoielnică a noastră că episoadele sunt
influenţate de schimbările climatice, aşa cum au remarcat în trecut şi Lindeqe şi Turnbull în 1994, dar
regulile par să fie diferite de la o zonă la alta pe glob.
Transmiterea de la un om la altul este extrem de rară deşi au fost înregistrate şi excepţii. În 1987,
doctorul Heiworth a relatat cazuri de antrax înregistrate într‐o creşă din Zimbabwe (Turnbull, 2005).
Aşa cum am relatat, omul poate contacta antraxul direct sau indirect de la animale. De obicei,
întâlnim infecţia cutanată, care se dezvoltă datorită unei leziuni la nivelul pielii. Regiunile corporale
expuse sunt cele mai afectate, iar locul infecţiei reflectă cel mai adesea ocupaţia pacientului.
Muncitorii care transportă piei, ciobanii, vânătorii, măcelarii, mulgătorii pot fi categorii profesionale
care sunt vizate în cazul prezenţei acestui bacil. Înţepăturile insectelor pot fi şi ele o modalitate de
contaminare a omului. Se pare că, în R.B.D.D., contează foarte mult momentul când apare o sursă de
infecţie. În sezonul cald, anumite specii de insecte hematofage sunt prezente sau nu sau unele chiar
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distrug o altă specie concurentă din acelaşi gen, cum este în cazul tabanidelor. Ipoteza este că foarte
mult contează atât mărimea speciei de insecte hematofage, cât şi timpul în care sângele ingerat
rămâne în organismul acesteia.
Prevenire şi combatere ‐ Combaterea antraxului atât la oameni, cât şi la animale constă în
întreruperea ciclului infecţiei, eliminarea bine supravegheată a carcaselor în cazurile întâlnite la
bovine, ovine, ecvine sau suine.
Combaterea la animale sălbatice ‐ Antraxul a fost, de‐a lungul istoriei, una dintre cauzele
majore de mortalitate la erbivorele sălbatice, mai ales în zonele cu climă caldă (Turnbull, 2005).
Problemele au apărut în ultimii ani datorită dezechilibrului creat prin scăderea numărului de
animale sălbatice şi restricţionarea arealului de migrare prin imixtiunea tot mai accentuată de
către om. Acesta a generat suprapopularea şi depăşirea capacitaţii de hrănire în zonele rămase
disponibile animalelor; un astfel de lucru se întâmplă în anumite regiuni ale R.B.D.D.. Aplicarea
criteriilor de combatere stabilite pentru animale domestice nu este adecvată şi practică
pentrucele sălbatice. Legislaţia din majoritatea ţărilor, care impune incinerarea sau îngroparea
cadavrelor în cazuri de antrax, în unele zone ale R.B.D.D., nu este aplicabilă datorită lipsei de
personal care să îndeplinească aceste activităţi sau din alte considerente legate de modul de
organizare în situaţii de criză. Rămâne în discuţie, însă, faptul că vaccinarea contra antraxului
poate deveni o măsură de rutină în gestionarea regiunilor în care sunt animale sălbatice şi de
argumentat dacă aceasta poate să constituie o interferenţă nejustificată cu procesele naturale (de
ex. problema selecţiei naturale). Totuşi, în R.B.D.D., speciile de animale sălbatice care sunt
predispuse chiar şi la infecţia cu acest bacil au început să fie din ce în ce mai îngrădite datorită
extinderii zonelor antropice. Odată micşorat spaţiul de migrare, prezența riscului de îmbolnăvire
este din ce în ce mai mare. În prezent, în R.B.D.D., combaterea acestui tip de epidemii nu se poate
face doar cu ANSV, prin implicarea medicilor veterinari şi a personalului auxiliar, un rol deosebit de
important îl poate reprezinta și A.R.B.D.D. prin implicarea agenţilor ecologi şi RNP prin implicarea
personalului din ocoalele silvice. În tot mai multe cazuri, este necesară şi implicarea unor ONG‐uri
de profil care pot aduce un plus de personal şi chiar de material pentru o mai bună aplicabilitate a
programelor de combatere. Un lucru foarte important este punerea la punct a unor planuri de
intervenţie în funcţie de necesităţile fiecărui district din R.B.D.D.
Bruceloza ‐ Este transmisă omului de către ovine, caprine (Brucella melintensis), bovine
(Brucella abortus) şi porcine (Brucella suis). Dintr‐o infecţie primară a sistemului reticulo‐
endoterial cu bacteriemie şi febra ondulantă, bruceloza poate afecta diverse organe şi ţesuturi,
conducând la leziuni (Plommet et al., 2005). Complicaţiile posibile includ sechele osteo‐articulare,
cardiace şi neurologice. După mai multe luni, poate surveni însănătoşirea spontană urmată,
uneori, de o stare de suferinţă prelungită nedefinită. La animale, localizarea la nivelul placentei
produce avort şi fătarea de produşi infectanţi. Se mai întâlneşte şi o localizare la nivelul ugerului
care reprezintă o altă cale de excreţie (Plommet et al., 2005). Bacteriile (care sunt omorâte prin
pasteurizare) supravieţuiesc în sub‐produsele proaspete obţinute din lapte nespauterizat şi
brânză, dar sunt, treptat, distruse prin acidifierea laptelui ce are loc în timpul procesului de
fermentaţie. Această boală este eradicată în majoritatea ţărilor dezvoltate şi încă endemică în
ţările subdezvoltate (Plommet et al., 2005). Totul depinde, în schimb, de sistemele regionale de
creştere şi de sistemele de educaţie medicală. Printre grupurile expuse, se află crescătorii de
animale, veterinarii, asistenţii din laboratoare şi abatoare, măcelarii şi vânătorii.
Combaterea la animale se bazează pe supraveghere, vaccinare şi/sau sacrificarea animalelor
infectate. Vaccinarea sistemică poate stopa extinderea rapidă a brucelozei, în schimb, eradicarea
necesită acţiuni pe termen lung (fig. 3).
Simptome şi perioada de incubaţie ‐ Bruceloza la rumegătoare cunoscută ca şi avortul
enzootic, se caracterizează, din punct de vedere clinic, prin avorturi în ultima treime a gestaţie,
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redenții placentare, endometrită. Mai apar şi fătări premature cu infecţii pulmonare şi disfuncţii
respiratorii, inflamaţii ale ugerului şi localizări articulare şi periarticulare (higroma). Bruceloza
poate fi şi latentă timp de ani de zile, cu sau fără semne serologice şi/sau bacteriene de infecţie
(Plommet et al., 2005). La mascul, infecţia se localizează la nivelul articulaţiilor şi la nivelul
organelor genitale (reducând fertilitatea), sperma fiind principala cale de transmitere a b. ovis şi b.
canis la berbeci şi câini dar cu importanţă mai mică la bovine.
Profilaxie şi combatere la om ‐ Se bazează, acolo unde este posibil, pe combaterea
rezervorului animal de infecţie şi pe pasteurizarea laptelui; se recomandă, în cazul infecţiilor din
zonele forestiere, să nu se consume carne şi produse din animale sălbatice fără ca acestea să fie
testate în prealabil. Oamenii care trăiesc sau călătoresc în zone endemice, în special cei expuşi
social sau profesional contactului direct sau indirect cu materiale infectate, trebuie să fie
informaţi asupra respectării normelor de igienă. Se recomandă vaccinarea persoanelor expuse cu
vaccinuri vii și supravegherea medicală a persoanei expuse profesional.
(1) Definirea zonei
(2) Este prezentă bruceloza? Ce tip?

DA

NU

(4) Definirea unității de acțiune

(3) Protecția zonei
Supraveghere

(5) Este posibilă supravegherea?

Animale de înlocuire
DA

NU

(7) Prevalența / unitate în zonă

(6) Vaccinare sistematică

< 1%

1– 5%

> 5%

(8) Testare și sacrificare

Combinare

Vaccinare sistematică

Supraveghere

până la 1%

5 - 10 ani
până la < 5%

Animale de înlocuire
Notă:
(1) pe baza datelor epieimiologice;
(4) efectiv de animale care trăiesc în contact unele cu altele (cireadă, sat grup nomad);
(8) cea mai potrivită politică; trebuie luate în considerare și alte măsuri.
Fig. 3 Strategia combaterii brucelozei bovine

Leptospiroza ‐ Este o zoonoză produsă de membri ai genului leptospira. Leptospirele
patogene sunt identice din punct de vedere morfologic, fiind bacterii gram negativ, subţiri,
elicoidale, cu una sau ambele extremităţi îndoite „în cârlig”. Leptospirele persistă în tractusul
genital al animalelor purtătoare şi sunt secretate în urină (Ellis, 2005). Supravieţuirea gazdei este
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influenţată de condiţiile de umiditate şi căldură. Transmiterea se realizează prin contactul direct
sau indirect cu animalul purtător. Întreruperea transmiterii de la animal la om este factorul
esenţial în controlul leptospirozei umane.
Toate formele de leptospiroză debutează într‐un mod asemănător iar principalele semne
sunt: cefaleea severă brusc instalată, halucinațiile, febra, sufuziunile conjunctivale, fotofobia, un
rash tranzitoriu al aparatului şi tegumentelor. Gradul de afectare a organelor reflectă severitatea
bolii: manifestările respiratorii variază de la tuse şi hemoptizie până la edem pulmonar şi sindrom
de tresă respiratorie a adultului (Ellis, 2005). Caracteristica infecţiilor este subclinică la
majoritatea speciilor de animale. Există două grupe de animale cu mari posibilităţi de a face o
infecţie clinică: animalul tânăr, femelele mature sexual, în lactaţie sau gestaţie. Sunt receptive
majoritatea animalelor domestice şi un număr mare de animale sălbatice. În R.B.D.D., au fost
semnalate cazuri la vulpe, şacal, câini de vânătoare, suine, ovine, caprine, cai, pisici şi nutrii. Sursa
principală de infecţie o reprezintă animalele infectate cu/sau fără exprimare clinică. Boala poate
apărea în tot cursul anului (mai ales la suine), dar, în cele mai multe cazuri, se înregistrează în
perioadele calde şi umede ale anului când posibilităţile de contaminare şi receptivitate sunt
ridicate şi evoluează sub formă de cazuri sporadice, uneori şi sub formă enzootică sau chiar
epizootică (Ellis, 2005). Deci, pe un areal, se pot îmbolnăvi mai multe specii datorită unei surse
comune de apă.
În condiţiile Deltei Dunării, animalele afectate au, în general, o temperatură rectală
considerabil crescută, dar starea generală este remarcabil de bună. Ele continuă să se alimenteze
normal. Animalele afectate se vindecă fără tratament de multe ori, iar producţia de lapte revine
aproape la nivelul de dinaintea infecţiei într‐o perioadă de 15 zile. Cu toate acestea, la sfârşitul
lactaţiei poate apărea încetarea prematură a lactaţiei, iar producţia individuală poate rămâne
scăzută pe tot cursul lactaţiei (Ellis, 2005). Pierderile de gestaţie reprezintă de multe ori o sechelă
cronică a leptospirozei, cu precădere întâlnită în zonele de ecoton între pădure şi apă acolo unde
trăiau foarte multe animale în stabulaţie liberă.
Profilaxie şi combatere la om ‐ Se bazează, acolo unde este posibil, pe combaterea
rezervorului animal de infecţie şi pe pasteurizarea laptelui; se recomandă, în cazul infecţiilor din
zonele forestiere, să nu se consume carne şi produse din animale sălbatice fără ca acestea să fie
testate în prealabil. Oamenii care trăiesc sau călătoresc în zone endemice, în special cei expuşi
social sau profesional la contactul direct sau indirect cu materiale infectate, trebuie să fie
informaţi asupra respectării normelor de igienă. Vaccinarea persoanelor expuse se face cu
vaccinuri vii și se recomandă supravegherea medicală a persoanei expuse profesional.
Pasteurelozele cunoscute la animale de asemenea ca febra sau pneumonia de transport,
pasteureloza pulmonară, septicemia hemoragică sau holera aviară, includ o multitudine de
afecţiuni produse de diferite specii de pasteurela la animale şi oameni (Barrett, 2005). La animale
afecţiunea apare, de obicei, ca o acţiune a factorilor stresanţi reprezentaţi de supra‐aglomerare,
frig, transport. Infecţiile umane apar după muşcături, zgârieturi sau prin contact cu animale
infectate; infecţia poate fi prevenită prin evitarea muşcăturilor de animale şi aplicarea promptă a
măsurilor de igienă a plăgilor.
Salmoneloze ‐ Serotipurile de salmonele care produc toxiinfecţiile alimentare sunt în număr
de 2000 şi sunt într‐o continuă schimbare (Humphrey et al., 2005). Principalele rezervoare pentru
infecţia umană sunt păsările, bovinele, ovinele şi porcinele. La animale, infecţia este întreţinută de
reciclarea deşeurilor din abatoare ca hrană pentru animale, transmiterea fecal – orală şi
contaminarea fecală a ouălor. Transmiterea inter‐umană este frecventă în instituţii cum ar fi
spitalele. Severitatea simptomelor şi prezenţa lor depind de doza infectantă în cazul oamenilor.
Profilaxia şi combaterea toxiinfecţiilor animale includ măsuri de educare a celor care
manipulează alimentele pentru menţinerea corespunzătoare în bucătării, prepararea adecvată a
cărnii, refrigerarea alimentelor şi prevenirea contaminării.
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ZOONOZE VIRALE
Rabia este o afecţiune a animalelor în general, infecţia oamenilor fiind aproape întotdeauna
un element final în lanţul epidemiologic declanşat de un câine infectat. În regiunile unde
supravegherea bolii este minuţioasă şi raportările sunt credibile, tabloul actual al bolii este fie de
rabie canină (rabia de stradă sau urbană), fără apariţia bolii la speciile sălbatice (fie de rabie
sălbatică, silvatică) cu diseminarea la animalele domestice (King, 2005). Pe teritoriul deltei,
posibilitatea de o întâlni este mai frecventă, mai ales atunci când populaţiile de şacali şi vulpi, au
suferit o creştere numerică considerabilă. În afară de câine, pot participa ca gazde intermediare şi
alte specii de mamifere care acţionează ca vectori principali. Majoritatea gazdelor sălbatice ale
rabiei sunt omnivore de dimensiuni mici sau medii, necrofage sau prădătoare ale rozătoarelor
mici. Adesea, dieta lor este suplimentată de resturile rămase de la oameni, astfel, o asemenea
sursă abundentă de hrană le permite să atingă o densitate substanţială a populaţiei în jurul
aşezărilor umane. Toate au o rată înaltă de creştere a populaţiei permiţând astfel restabilirea
rapidă a numărului după pierderile datorate bolii. Această capacitate de regenerare asigură
supravieţuirea speciei şi continuarea epizootiilor de rabie în pofida marii densităţi a cazurilor
(King, 2005).
Simptomatologia la om. Se suspectează rabia atunci când simptomele neurologice apar
consecutiv muşcăturii unui animal. Perioada de incubaţie este urmată de o perioadă prodromală
de 2‐10 zile cu simptome nespecifice. Poate apărea oboseala, astenia, pierderea apetitului, febra,
cefaleea şi alte acuze dureroase. De multe ori, se întâlneşte pruritul la nivelul muşcăturii. Apoi,
poate urma o perioadă de disfuncţie acută a sistemului nervos care poate duce la rabie paralitică
sau, în aproximativ 80% din cazuri, la rabie furioasă (King, 2005).
Simptomatologia la animale. La animale, manifestarea clinică a rabiei se manifestă prin
tulburări de comportament şi paralizie inexplicabilă. În cazul mamiferelor domestice, care sunt
prietenoase, observăm că nu sunt perturbate cu uşurinţă, comportamentul este predictibil.
Mamiferele sălbatice au, de asemenea, caracteristici comportamentale; în mod normal le este
teamă de om, şi într‐un mediu deschis preferă să treacă neobservate şi să evite contactul.
Animalele rabice nu au un comportament normal. Semnele bolii sunt destul de variabile, iar
durata bolii se poate întinde la mai puţin de o zi la o săptămână sau mai mult. Moartea survine
adesea la 2‐7 zile după debutul bolii. Boala clinică se poate manifesta sub formă paralitică, uneori
furioasă, sau, cel mai des, ca o combinaţie a celor două (King, 2005). La păsări, boala este foarte
rară şi evoluează sub forma furioasă. Păsările manifestă o anxietate nelinişte, bat din aripi, scot
ţipete caracteristice, devin agresive, lovind cu ciocul, picioarele şi aripile. Moartea survine după
câteva zile, prin paralizie (King, 2005).
La vulpe, comportamentul este semnul principal care ne duce cu gândul către acest
diagnostic. Dispar teama, precauţia, lucruri caracteristice pentru animalele sălbatice, iar vulpile
pătrund în localităţi, adăposturi de animale în plină zi, devin blânde, şi fără a deveni agresive
muşcă animale sau chiar omul. La lup, apare dromomania şi, de obicei, întâlnim forma furioasă.
La dihor, apare o indiferenţă ciudată faţă de tot ceea ce înseamnă stimuli ai mediului exterior. La
cervide se remarcă pierderea instinctului de fugă, iar animalele se aproprie de locuinţele
oamenilor; în general, în acest caz boala îmbracă forma paralitică cu tulburări de mers. Mistreţul,
devine neliniştit, are tendinţe de a muşca şi face forma paralitică. Combaterea se face prin
vaccinare.
Encefalita transmisă de căpuşe este provocată de câteva virusuri care aparţin TBE (Tick‐Borne
Encefalites = encefalita transmisă de căpuşă), un complex antigenic distinct al familiei Flaviviridae
(Nuttall et Labuda, 2005). Subgrupul TBE a fost unul din cel mai intens studiate din grupul de
agenţi patogeni transmişi de căpuşe.
Encefalitele transmise de căpuşe sunt provocate de câţiva membri ai grupului TBE. Cele mai
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importante sunt Far Estern (FETBE) – occidental virusurile LI/louping şi POWASSAN care provoacă,
de asemenea, encefalita la om, însă incidenţa afecţiunii este mult mai redusă faţă de riscurile TBE.
LI se întâlneşte mult mai frecvent în cazurile de encefalită la ovine (Nuttall et Labuda, 2005).
Câteva virusuri transmise de căpuşe sunt presupuse de a fi patogene pentru om, provocând
infecţii uşoare; între acestea, sunt incluse flavivirusurile, tiuleny şi saumarref, precum şi
aerovirusurile din xerogrupul Hughes. Virusul West Nile este considerat un virus transmis de
ţânţar, însă, în anumite zone, este transmis de căpuşe (Hubalek et Halouzka, 1999) (tab.2). În
general infecţiile sunt asimptomatice sau provoacă afecţiuni febrile la oameni. În R.B.D.D., cazuri
pozitive au fost semnalate la cai şi se pare că una din gazdele intermediare principale este
reprezentată de ţânţari şi tabanide.
Prima
izolare

Virus

Distribuţia geografică

Gazde

Vectori

Encefalita de căpuşă
din Orientul Îndepărtat
Encefalita de căpuşă, vestică
Louping ill

1937

Estul C.S.I.

Rozătoare, om

Căpuşe ixodide

1940
1930

Rozătoare, om
Oi, om

Ixodide
Ixodide

Powassan

1952

Europa
Europa
America de Nord, E. CSI
Africa, Europa, Asia
Africa, Europa, Asia

1935
1960
‐1917
1951
1975
1933
1933

Asia
Australia, Borneo

1938

America de Nord şi Sud

1930

America de Nord şi Sud

Nilul de vest (West Nile)
Encefalita japoneză
Kunjin
Encefalita Murray Valley
Encefalita Rocio
Encefalita St. Louis
Encefalomielita ecvină de est
Encefalomielita
ecvină venezueleană
Encefalomielita

1937

Rozătoare, om

Ixodide

Păsări, om
Păsări. Porci, om
Păsări, om

Ţânţari (căpuşe
ixodide şi argaside)
Ţânţari
Ţânţari

Australia, Noua Guinee

Păsări, om

Ţânţari

Brazilia
America de Nord şi Sud
America de Nord

Păsări, om
Rozătoare, om
Păsări, cai, om
Rozătoare, păsări,
cai, om
Păsări, om

Ţânţari
Țânțari
Ţânţari
Ţânţari (paraziţi ai
rândunichii de stâncă)
Ţânţari

Tab. 2 Virusuri transmise de nevertebrate care provoacă encefalită la om

ZOONOZE PARAZITARE
Giardioza este o infecţie intestinală a omului şi a altor vertebrate produse de protozoarul
flagelat Giardia. Acest tip de parazit este cel mai frecvent întâlnit la nivel intestinal cu distribuţie
ubicvitară, incluzând atât regiunile temperate, cât şi cele tropicale (Thompson, 2005). Giardioza
poate evolua epidemic sau sporadic, parazitul colonizează regiunile anterioare ale intestinului
subţire, unde aderă la mucoasa epitelială sub formă de trofozoit flagelat. Aceşti trofozoiţi au
capacitatea de a se multiplica foarte rapid, predominant prin reproducere asexuată de tip fisiune
binară, putând genera, în scurt timp, un număr impresionant de indivizi (Thompson, 2005). O
parte din aceştia se închistează odată cu avansarea spre regiunile posterioare ale intestinului
subţire. Chiştii polinucleaţi care ajung în fecale reprezintă stadiul transmisibil major, fiind, în
acelaşi timp, o formă relativ rezistentă în ontogeneza parazitului. Infecţia se produce prin ingestia
chiştilor viabili (Thompson, 2005). Transmisia se face, în primul rând, prin contaminare fecal‐orală,
dar se consideră semnificative şi transmiterea prin apă, hrană şi cea zoonotică. Astăzi, există un
număr limitat de agenţi cu acţiune giardicidă pentru tratamentul infecţiilor clinice. Totuşi, în
regiunile înalte endemice, prevenirea şi combaterea se realizează în principal prin măsuri
adecvate de igienă, sanitaţie şi educaţie. În anumite regiuni, se impun măsuri pentru
decontaminarea apei potabile.
Semnele clinice asociate cu infecţiile cu giardia la om sunt foarte variabile, ele se pot manifesta
prin latenţă totală, diaree acută de scurtă durată sau prin sindrom cronic asociat cu disfuncţii
nutriţionale, pierdere în greutate şi stoparea creşterii (Thompson, 2005). La pacienţii netrataţi
infecţia se remite spontan şi simptomele dispar, de obicei, în câteva săptămâni. Copiii sunt
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categoria cea mai expusă la contactarea unei infecţii clinice cu Giardia. Este mai des întâlnită
infestaţia cu Giardia la copii sub 10 ani forme mai severe de boală care pot afecta creşterea într‐un
mod considerabil, apar şi se produc mai frecvent în al ‐2‐lea an de viaţă (Thompson, 2005).
La animale, apare foarte frecvent la câine şi pisică, deşi rareori este asociată cu simptome clare
de boală clinică. Animalele de fermă prezintă simptome mai rar, deşi, atunci când apar, s‐a
constatat că ele sunt similare celor de la oameni. Adesea, există infecţii curente şi cum diareea
este cel mai obişnuit simptom al infecţiei cu Giardia la câini şi pisici, este necesar să se ia în
consideraţie o varietate de factori nutriţionali. Rolul Giardiei ca potenţială cauză de îmbolnăvire a
păsărilor a fost mai evident semnalată în R.B.D.D., mai ales după episoadele de inundaţie.
Toxoplasmoza este o boală produsă de protozoarul Toxoplasma gondii, o întâlnim într‐o
prevalenţă ridicată la oameni şi animale, în special în emisfera nordică (Dubey, 2005). Există o
teorie care spune că orice animal cu sânge cald poate fi gazda intermediară, dar ciclul evolutiv se
consideră încheiat doar la pisică, care este şi gazda definitivă a acestei boli. Felinele (cu precădere
pisicile) excretă în fecale, forma de rezistenţă a protozoarului, oochiştii care pot rezista în mediul
înconjurător luni de zile. Oamenii se infectează congenital prin ingestia de carne infectată,
insuficient prelucrată termic sau prin ingestia de alimente şi apă contaminate cu oochişti din
fecalele de pisică (fig.4). Această boală poate produce pierderea vederii la copiii infectaţi
congenital, moartea la pacienţii cu imunosupresie, în special la cei cu SIDA, retardare mintală
(Dubey, 2005). Încă nu există un vaccin pentru combaterea toxoplasmozei umane.

Gazdă definitivă
(pisica)
Chiști ingerați de pisică
Chiști în țesuturile
gazdei intermediare
Tahizoizi
transmiși
prin
placentă

Oochiști infectanți
ingerați cu
.
carnea crudă sau
semipreparate

Oochiști
nesporulați
eliminați în
fecale

Oochiști în hrană,
apă sau sol
ingerați de gazda
intermediară

Alimente și apă
contaminate

Făt infectat

Oochiști
sporulați
Gazde intermediare

Fig. 4 Ciclul biologic la Taxoplasma gondii

Este foarte răspândită la oameni, dar prevalenţa ei variază mult de la o zonă la alta. În Statele
Unite ale Americii şi Marea Britanie, de exemplu, 16 până la 40% din populaţie este infestată, în
timp ce în America Centrală şi Europa Continentală, procentul estimat este de 50‐80% (Dubey,
2005). Oamenii fac infecţii asimptomatice (fără simptome), se contaminează în cursul sarcinii, iar
severitatea bolii poate depinde de vârsta sarcinii în momentul când femeia s‐a infectat. Femeia
gravidă prezintă rareori simptome de boală, ea prezintă, totuşi, o parazitemie temporară. În
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placentă, se dezvoltă leziuni focale şi fătul se poate infecta. La început, se produce o infecţie
generalizată a fătului, mai târziu infecţia dispare din ţesuturile viscerale şi se poate localiza în
sistemul nervos central. La copiii infectaţi intrauterin, apare un larg spectru de manifestări clinice.
În afecţiunile uşoare apar mici tulburări de vedere iar la copii mai grav afectaţi pot prezenta
tetrada completă de semne clinice: retinocoroidita, hidrocefalee; convulsii şi calcificare
intracerebrală (Dubey, 2005).
Dintre acestea, hidrocefalea este mai rară dar şi mai dramatică decât celelalte două
simptome. Cea mai obişnuită manifestare a toxoplasmozei congenitale este afectarea oculară.
Parazitul proliferează în retină ceea ce duce la o inflamare a coroidei. De aceea, afectarea este
corect desemnată ca retinocoroidita.
Dintre animalele domestice, cele mai vizate sunt ovinele şi caprinele. Acest parazit duce la
moartea embrionară precoce şi resorbţie, moarte fetală şi mumificare, avort, produşi de
concepţie fătaţi morţi şi mortalitate perinatală (Dubey, 2005). Avortul toxoplasmic poate apărea la
rumegătoarele mici de orice vârstă, iar mieii infectaţi care supravieţuiesc primei săptămâni după
fătare se vor dezvolta normal. Avortul survine la oile care s‐au infectat în cursul perioadei de
gestaţie, de aceea se recomandă ca oile care au avortat să fie păstrate pentru reproducere. Au fost
raportate cazuri de toxoplasmoze însoţite de cazuri de mortalitate la suine, câini, pisici, iepuri,
păsări şi la multe specii din fauna sălbatică cum ar fi căprioare, iepuri sălbatici. Cabalinele şi
bovinele sunt mult mai rezistente la toxoplasmoza clinică decât multe animale de fermă sau
sălbatice, deşi s‐au întâlnit şi la acestea diagnosticări.
Babesioza. Speciile de babesia sunt paraziţi ai vertebratelor transmişi prin căpuşe. În gazda
vertebrată, trofozoidul parazitează eritrocitele. Aceste stadii sanguine produc îmbolnăviri la
animale domestice cum sunt bovinele, cabalinele şi câinii, iar denumirea genetică a acestor boli
este de babesioze. Ciclurile biologice ale tuturor babesiilor sunt similare, infecţia începe prin
injectarea sporozoiților de către căpuşa infectată (Cox, 2005). Nu este foarte clar ce se întâmplă
imediat după aceea şi este posibilă o multiplicare în alte celule decât hematiile, dar acest lucru
este foarte dificil de demonstrat. Simptomele babesiozei sunt: febra; anemia; icterul;
hemogoblinuria.
În intestinul acarianului, are loc fertilizarea şi formarea zigoţilor urmată de multiplicare în
celule intestinale şi în glandele salivare. Producerea unei mari cantităţi de sporozoiţi care vor fi
înlocuiţi la o noua gazdă. În timpul ciclului biologic, căpuşele trec prin 3 stadii: larva; nimfa; adult
(Cox, 2005).
Fiecare stadiu se hrăneşte cu sânge, dar stadiul care se infectează nu va fi niciodată acela care
transmite infecţia. Aşadar, dacă se infectează larva, atunci nimfa va fi vectorul, dacă se infectează
nimfa, atunci adultul va fi cel care transmite infecţia.
Trichineloza ‐ Este o infestaţie cosmopolită caracterizată prin două cicluri principale; unul
domestic, care implică specia T. spiralis şi un ciclu forestier care implică atât T. spiralis, cat şi
celelalte specii ale genului (Ljungström et al., 2005). Trichinella este un parazit aparte din rândul
nematodelor, prin aceea că el îşi desfăşoară un ciclu biologic complet în corpul unei singure gazde,
ceea ce are o influenţă deosebită asupra epidemiologiei trichinelozei ca zoonoză. Când ciclul este
complet, muşchii animalului infestat devin un rezervor de larve care sunt capabile să
supravieţuiască pe termen foarte lung. Oamenii şi alte gazde se contaminează prin ingestia
ţesuturilor musculare ce conţin larve viabile. Iniţial, simptomele sunt asociate tractusului
gastrointestinal, devin generale odată cu răspunsul imun al gazdei şi, în final, se concentrează la
nivelul musculaturii odată cu penetrarea şi dezvoltarea larvei (Ljungström et al., 2005). Sursa
principală de infestare pentru oameni este reprezentată de produsele din carne crudă sau
insuficient prelucrate termic ce provin de la porc, mistreţ, cal, dar şi de la alte animale. Infestaţiile
se pot preveni făcându‐se control înainte şi după sacrificare, precum şi programe permanente de
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supraveghere (fig.5). Controlul cărnii este o strategie bună după sacrificare; în ţările unde
controlul cărnii nu este obligatoriu, consumatorii, vânătorii trebuie să fie instruiţi în legătură cu
procedurile corecte de utilizare și prelucrare a cărnii de vânat.
Ciclul biologic al speciilor de Trichinella, cu excepția T. pseudospiralis,
care nu se închistează, trăind liber în musculatura gazdei
Ingerarea de carne infestată
cu larve viabile în chisturi.
Digerarea de mușchi și
chisturi în stomac. Eliberarea
larvelor
Paraziții invadează
mucoasa intestinului
subțire și pătrund în
epiteliu.
Se maturizează și
eliberează larve nou‐
născute în mucoasă.

Fibrele de mușchi
transformate în
celule doică. Larva
devine infestată.
Formarea chistului.

Larvele nou‐născute
trec prin sânge în
mușchi striați.

Larvele pătrund în
fibrele musculare.

Fig. 5 Clicul biologic la Trichinella sp.

Combaterea ‐ Controlul cărnii după sacrificare al oricărei specii de animal este strategia cea
mai bună pentru combaterea acestei zoonoze. Maniera de preparare şi de prelucrare termică a
produselor din carne trebuie monitorizate îndeaproape pentru a se putea face prevenţie
împotriva acestui parazit. Importanţa animalelor sălbatice în epidemiologia şi combaterea
trichinelozei nu poate fi subevaluată. Astfel, pot deveni rezervor sau gazdă infestantă. O mai mare
incidenţă a acestei boli a fost întâlnită la porcinele şi bovinele crescute în stabulaţie liberă în
diferite locuri ale R.B.D.D.. Riscul de îmbolnăvire devine mai mare cu cât aceste animale iau
contact atât cu mediul sălbatic cu specii de animale sălbatice, cât şi cu sistemele gospodăreşti de
creştere din cadrul localităţilor.
Câteva reguli pentru reuşita combaterii:
 Realizarea unei bariere eficiente între porci, animale sălbatice şi chiar alte animale domestice;
 Combaterea strictă a rozătoarelor;
 Respectarea strictă a prevederilor referitoare la furajarea cu resturi;
 Prevenirea contactului animalului cu cadavre în special cu porci şi rozătoare;
 Implementarea de programe de identificare a efectivelor infestate şi monitorizarea acestor
efective, autoritatea veterinară trebuie să iniţieze programe de supraveghere.
Anisakioza. Zoonoza cunoscută sub numele de Anisakioza este produsă de larvele
hematodelor aparţinând familiei Anisakidae. Ingestia larvelor de nemtaotde viabile din muşchiul
de peşte reprezintă calea primară de infestaţie pentru om (Cheng, 2005). Totuşi anumite
nevertebrate marine, de exemplu, cefalopode, scoici şi creveţi pot deasemenea constitui surse de
infestaţie. Profilaxia acestei boli se realizează, cel mai frecvent, prin inspecţia fileului de peşte în
dreptul unei surse de lumină unde se practică extragerea viermilor. Acesta face fileul şi mai
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atractiv din punct vedere comercial. Există şi alte metode de combatere a anisakiozei umane
printre care încălzirea şi refrigerarea. Dar acestea au neajunsuri din punct de vedere comercial. O
altă metodă poate fi refrigerarea peştelui pe vasele de pescuit cât mai curând după prindere şi,
astfel, parazitul devine inactiv. Larvele din această specie fac parte din mai multe grupe unul din
ele este contracaecum. Adulţii de Contracaecum sp. sunt paraziţi intestinali ai mamiferelor şi
păsărilor marine, în timp ce adulţii de Cocascarie sp. parazitează focile (Cheng, 2005). Una din
părţile cel puţin curioase ale acestui gen de patologie este că nu se ştie nimic despre perioada de
incubaţie a anisakiozei la mamiferele marine, nici despre diagnosticul acestei boli nu este scris
foarte mult (Cheng, 2005). La vidră, aflăm că suprafaţa parazitată este cea a marelui epiplon.
Diagnosticul diferențial se face intr‐o manieră mai specială pentru Delta Dunării deoarece multe
specii de peşti au un parazit foarte asemănător cu denumirea de eustrongilidaes. Anisakidele pot
produce anisakioza umană. Apar populaţii diverse de anisakide mai ales la palmipede, iar tot în
mediul forestier, apar, la mierlă în mucoasa intestinală, larve până la gradul patru.
Glosar de termeni
Bacteriemie – Pătrundere în sânge a unor bacterii care pot produce o infecţie localizată.
Dromomania – Simptom la unii bolnavi psihici manifestat printr-un impuls irezistibil de a vagabonda; manie
ambulatorie.
Endometrita – Stare patologică constând în inflamarea mucoasei cavităţii uterine.
Endoteliu – Epiteliu care căptuşeşte o cavitate închisă a corpului.
Enzootie – Răspândire a unei boli infectocontagioase la animale pe un anumit teritoriu sau în cadrul unui grup
limitat.
Epiplon – Ligament peritoneal care uneşte viscerele, permiţându-le o mişcare limitată.
Epizootie – Extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de
animale dintr-o localitate, regiune.
Eustrongilide – Familie de viermi nematelminţi: strongilul.
Flebotomi – Specie de ţânţar din regiunile mediteraneene sau tropicale, a cărui femelă poate transmite
omului, prin înţepare, diverse boli.
Hematofag – (Animal) care se hrăneşte cu sângele altui animal.
Hemoptizie – Eliminare de sânge prin tuse, provocată de o hemoragie a căilor respiratorii.
Higroma – Inflamaţie a pungilor seroase de sub piele, în dreptul unei articulaţii.
Incidenţă – Totalitatea cazurilor de îmbolnăvire provocate de o anumită boală infecţioasă pe o perioadă dată,
raportată la populaţia totală.
Palmipede – Grup de păsări înotătoare cu degetele împreunate printr-o pieliţă.
Prurit – Stare patologică constând în mâncărime intensă a pielii sau a mucoasei, provocată de tulburări
funcţionale ale nervilor pielii.
Reticul – Formaţie anatomică cu aspect de reţea.
Sporozoit – Stadiu final al sporogoniei la sporozoare.
Trofozoit – Celulă ramificată, care pătrunde în altă celulă, cu rol de nutriţie.
Zoonoză – Boală infecţioasă sau parazitară la animale, transmisibilă omului.
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EXEMPLE DE UTILIZARE
A TELEDETECŢIEI ŞI GIS-ului
Marian MIERLĂ

SCOP
Societatea umană se confruntă din ce în ce mai frecvent cu probleme diverse într‐o gamă
complexă, fapt care determină necesitatea abordării cât mai precise a analizelor și găsirea soluțiilor
rezolvării acestora. Rigurozitatea necesară (privitor la acuratețea datelor, analizelor și soluțiilor),
precum și complexitatea abordărilor, impusă de problemele întâlnite, presupun utilizarea de
instrumente ce pot satisface cerințele cercetării. În lucrarea de față vor fi prezentate câteva
exemple în care se folosesc metode și tehnici moderne de analiză și monitorizare a mediului, în
vederea eficientizării managementului aplicat de factorii de decizie, având ca suport studiile
comunității științifice și, ca partener, comunitățile locale.
TERMINOLOGIE
Cercetările cele mai recente folosesc tehnici și metode noi pentru detectarea, evaluarea și
monitorizarea componentelor de mediu. Printre aceste tehnici noi putem aminti folosirea mediului
SIG (Sistem Informațional Geografic), varianta în engleză fiind GIS (Geographical Information
System). O altă metodă utilizată este folosirea imaginilor satelitare, iar tehnica este numită
teledetecție. Pentru o mai bună înțelegere a celor ce vor fi prezentate în lucrarea de față vor fi
precizați termenii care vor fi folosiți pe parcurs.
Teledetecția ar fi primul termen ce trebuie dezbătut și prezentat în cele ce urmează și ca primă
definiție ar fi urmatoarea: tehnică polivalentă (de cercetare, supraveghere, descoperire și
inventariere a resurselor pamântului), permite obținerea unei cantități uriașe și exacte de
informații, imposibil de colecționat prin metode clasice (Dicționarul Explicativ al Limbii Române,
1998). O altă definiție a teledetecției ar fi: captarea de la distanță, înregistrarea și analiza
semnalelor electromagnetice sau sonore, care sunt trimise de obiecte și procese prin emisie sau
reflexie (Donisă et Donisă, 1998). Aceiași autori identifică două categorii de teledetecție și anume:
„teledetecție activă, în care se folosește o sursă artificială de radiații electromagnetice sau de unde
sonore, pentru a „ilumina” sau baleia o porțiune de teren, în vederea obținerii de informații despre
ea (în această categorie, intră mijloacele radar, lidar, sonar etc.)”. A doua categorie o constituie
teledetecția pasivă prin care se înțelege „teledetecția în care se folosesc, ca purtători de informație,
radiațiile electromagnetice naturale emise sau reflectate de suprafața terestră” (Donisă et Donisă,
1998). În funcție de locul unde este amplasat receptorul de unde electromagnetice, teledetecția
poate fi aeriană (atunci când locul de amplasare este în atmosfera terestră), satelitară (atunci când
teledetecția este efectuată cu ajutorul imaginilor recepționate de un satelit artificial echipat cu
instrumente de teledetecție, ce orbitează în jurul Pamântului). Majoritatea imaginilor produse din
teledetecție, fie ele aerofotograme, photoplanuri sau imagini satelitare, redau informații din
spectrul vizibil pe lungimile de undă ale culorilor roșu, verde și albastru. În funcție de rezoluția
spațială pe care o au aceste imagini specifice teledetecției, sunt imagini de rezoluție slabă
(METEOSAT (3km), MERIS (300 s 1000 m), MODIS (250, 500 și 1000 m)), rezoluție medie (LANDSAT
7 (15 m pancromatic și 30 m multispectral), ASTER (de la 15 m pâna la 90 m), SPOT (de la 2,5 m pâna
la 20 m), IRS (5 m pancromatic, 23 m multispectral și 188 m pentru scene cu acoperire mare) și cele
de rezoluție mare (IKONOS (1 m pancromatic și 4 m multispectral), GeoEye ‐1 (0,41 m pancromatic
și multispectral, este relativ recent lansat, în 2008), QuickBird (0,6 m pancromatic și 2,4 m
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multispectral), WorldView‐2 (0,46 m pancromatic și 1,8 m multispectral). Prin rezoluție spațială în
teren se înțelege dimensiunea unității elementare a unei imagini (pixel) la sol exprimată în metri.
O altă caracteristică a imaginilor satelitare și a altor imagini care sunt folosite în teledetecție este
aceea a rezoluției spectrale, prin care se înțelege intervalul de lungime de undă în limitele caruia s‐
a realizat înregistrarea unei imagini (Mihai, 2009).
În cazul imaginilor multispectrale, rezoluția spectrală se exprimă (în egală măsură) prin
numărul de benzi sau intervale spectrale în care s‐au obținut, în mod simultan, imagini ale
aceleiași suprafețe de teren și raportarea lor la spectrul electromagnetic. În literatură, se mai
folosește și termenul de sensibilitatea senzorului (acea caracteristică a unui sistem de senzori de a
permite recunoașterea diferențiată, selectivă, a radiațiilor emise de obiecte și fenomene),
considerat sinonim de către unii autori. Rezoluția spectrală permite identificarea unui obiect sau
fenomen din teren prin intermediul radiației electromagnetice reflectate în limitele unei ferestre
atmosferice. Astfel, unele obiecte din teren, mai mici decât rezoluția spațială a imaginii, se pot
identifica datorită rezoluției spectrale (sensibilității senzorului), care determină o mare valoare a
reflectanței specifică acestui obiect. Este cazul unui drum ce traversează un teren cultivat agricol
sau o pădure (Mihai, 2009).
Clasificarea imaginilor după rezoluția spectrală este determinată de numărul de benzi sau
intervale spectrale care se obțin simultan în contextul înregistrării imaginii de teledetecție. Acesta
poate varia de la un singur interval la fotogramele aeriene, la peste 200 la sistemele de scanare
hiperspectrală.
Stabilirea acestor limite este determinată de imaginile de pe piață, având diferite aplicații.
După Satellite Imaging Corporation, companie profilată pe comercializarea unei largi game de
imagini, există trei categorii de imagini: Imagini de mică rezoluție spectrală, cu până la trei (4 n.n.)
benzi spectrale ce corespund, în principal, imaginilor obținute în spectrul vizibil sau mai ales vizibil
și infraroșul apropiat, la rezoluții mari și foarte mari. Exemple sunt imaginile Spot 5, Ikonos sau
QuickBird, ori IRS (două benzi din vizibil, două în infraroșu) sau vechile Landsat MSS. Acestea
cuprind și o bandă pancromatic, care este considerată separat, deoarece ea se suprapune, de
regulă, vizibilului și infraroșului apropiat. Imagini de medie rezoluție spectrală, cu 3‐4 până la 14‐
15 benzi spectrale sunt imagini obținute prin scanare multispectrală sau radiometrie, de medie
rezoluție spațială. Ele acoperă în principal, prin intervalele înguste, spectrul vizibil, infraroșu
apropiat, mediu și cel termal. Limita de 14‐15 benzi este dată de imaginile Aster și alte aplicații
similare. În această grupă, se înscriu cele mai cunoscute imagini cu aplicații în cercetarea
resurselor sau mediului, precum, Landsat (7 benzi la sistemele TM și ETM+), CBERS 2, satelit chinez
(5 benzi), ASTER (14 benzi grupate în trei intervale, VNIR, SWIR, TIR), AVHRR (6 benzi la ultima
generație). Aceste imagini au un avantaj în plus față de cele din categoria anterioară și anume
accesibilitatea la nivel de prețuri. Tehnicile de procesare digitală actuale permit de multe ori
fuziuni de date între imagini pancromatice de mare rezoluție spațială și imagini multispectrale de
medie rezoluție spectrală. Mai mult, în cazul în care lipsește banda albastru, tehnica permite
simularea imaginii corespunzătoare din imaginile în benzile verde și roșu. Astfel, rezultă chiar
imagini în culori naturale la senzori care au în domeniul vizibil doar benzile verde și roșu (ex. SPOT
4 și 5). Imagini de mare rezoluție spectrală cu 15 până la peste 220 de benzi spectrale obținute
simultan în intervale înguste ale spectrului. În această categorie, se înscriu imaginile
hiperspectrale, aplicații de mare complexitate ce permit analize la nivel de componente de mediu
sau resurse de subsol cu ajutorul bibliotecilor spectrale special generate. Exemple de asemenea
aplicații sunt MODIS (sistem plasat pe orbită împreună cu ASTER, cu satelitul TERRA, în anul 2000,
cu un senzor radiometric ce permite înregistrarea a 36 de benzi cu destinații precise la nivel de
aplicații), GER (63 benzi) DAEDALUS (102 benzi) sau AVIRIS (224 benzi). Aceste sisteme permit
obținerea de imagini în intervale înguste ale spectrului, ce ajung și la 1‐5 nm. Scannerele
hiperspectrale sunt, de regulă, aeropurtate, cum este cazul lui AVIRIS, prin care se obțin imagini
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de la altitudini mari, de la bordul avioanelor militare americane de observație U2. (Mihai, 2009).
După o scurtă trecere sub atenția cititorilor asupra unor noțiuni ce țin de teledetecție și de
obiectul de lucru al teledetecției (imaginea), ar trebui dirijată atenția și asupra Sistemului
Informațional Geografic. Acesta face parte din marea familie a tehnicilor moderne de a inventaria,
analiza, modela și elabora variante, soluții, scenarii etc. cu intenția de a înlesni atenuarea
„surprizelor naturii” și de a conduce la o dezvoltare a societății umane într‐un mod durabil, având
în vedere un termen cât mai lung.
Așadar, sistemul informațional geografic este un sistem bazat pe utilizarea tehnicii de calcul
electronice, pentru achiziția, stocarea, analizarea și afișarea datelor geografice. Este un sistem
informațional ce permite organizarea informației pe criterii spațiale (geografice) (Donisă et
Donisă, 1998).
O definiție mai veche merită amintită pentru faptul că este simplă și exprimă, în cel mai concis
mod, ceea ce se întelege prin GIS. Astfel „un sistem informațional geografic este un caz special de
sistem informațional în care baza de date constă în observații asupra entităților cu distribuție
spațială, activităților sau evenimentelor care sunt definibile în spațiu ca puncte, linii sau areale. Un
sistem informțional geografic manipulează datele despre aceste puncte, linii și areale pentru a
obține informații în urma unor interogări și analize ad‐hoc” (Ducker, 1979).
Complexitatea Sistemului Informațional Geografic este foarte bine exprimată în definiția lui
Worboys și Duckham în 2004 prin care afirmau că GIS este „un sistem informatic bazat pe
computer care permite captarea, modelare, stocarea, recuperarea, partajarea, manipularea,
analiza și prezentarea datelor referențiate geografic”. Sistemul Informațional Geografic folosește
multe tipuri de date în funcție de „parametrii” naturali sau artificiali pe care îi descriu aceste date.
Astfel, aceste date pot fi sub formă de text, stocate, de cele mai multe ori într‐un fișier de tip .txt,
un caz aparte îl reprezintă fișierele cu codul ascii (American Standard Code for Information
Interchange), sub forma tabelară (sub diferite tipuri de baze de date:*.dbf,*.xls,*.csv etc.), fișiere
cu diferite tipuri de geometrie (punct, polilinie sau poligon), dintre ele, cele mai utilizate fiind cele
cu extensia *.shp. O categorie aparte de fișiere pe care un GIS le suportă sunt fișierele de tip raster.
Grupul de fișiere raster cuprinde multe tipuri de fișiere imagine (*.jpg, *.tif, *.bmp etc.), dar și un
tip aparte de fișiere numit grid. Aceste fișiere sunt fișiere care au stocate datele (valorile) în cadrul
celulei elementare ale acestui tip de fișiere și anume pixel. De obicei, pentru fișierele imagine sunt
înregistrate valori ale diferitelor benzi spectrale separate (cel mai des întâlnite sunt cele trei din
domeniul vizibil: Roșu, Verde și Albastru (RGB)) înregistrate în funcție de specificul imaginilor și
senzorilor. Fișierele de tip grid nu au legatură neaparat cu valorile undelor electromagnetice.
Acestea dețin informații diferite pentru fiecare pixel în parte (ca de exemplu: Modelul Numeric al
Terenului (MNT), Modelul Numeric de Elevație (MNE), valorile unor parametri de la interpolare
(precum ar fi: valorile poluării, adâncimea zonelor acvatice, valorile temperaturilor aerului,
valorile precipitațiilor etc.).
Unul din principiile Sistemului Informațional Geografic este acela că toate datele care sunt
reprezentate grafic trebuie să fie referențiate geografic (de obicei, în același sistem de referință)
pentru a putea culege și informații spațiale cu privire la o anumită „însușire” a zonei studiate. Cu
fișierele menționate anterior, se pot face interpolări cu scopul de a acoperi spațiile fără informații,
se pot face operațiuni matematice simple (adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri), dar și operațiuni
matematice complexe. Tot cu fișierele amintite, se pot efectua operațiuni specifice mulțimilor și
desenelor (intersecții, uniri, diferențe etc.) și multe altele, toate grupate într‐un modul numit
Geoprocesare. Toate aceste acțiuni sunt utile pentru a efectua analize, modelări prin combinări,
excluderi, multiplicări etc.
Teledetecția „furnizează” date primare Sistemului Informatic Geografic, după care au loc
analize și modelări ale proceselor naturale necesare elaborării de scenarii ale posibilelor situații
din viitor pentru o dezvoltare durabilă a societății umane. Această dezvoltare trebuie să ia în calcul
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resursele naturale, dar și riscurile naturale care pot interveni la un moment dat.
PREZENTAREA EXEMPLELOR
Lucrarea de față făcând referire la Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, este important ca să
legăm un prim exemplu de utilizare a tehnicilor GIS de o analiză care să vizeze cea mai importantă
componentă a unei rezervații a biosferei și anume biodiversitatea.
În zilele actuale, datorită numeroșilor factori printre care amintim globalizarea (transporturile
din ce în ce mai dese și pe distanțe cât mai mari), schimbările climatice, are loc un aflux de specii
invazive cu diferite grade de agresivitate care pot dăuna speciilor autohtone.
Astfel, a fost creată o hartă în care au fost puse în evidență diferitele grade de risc ale
ecosistemelor din rezervație la specii de plante invazive, având ca suport Harta ecosistemelor din
R.B.D.D. Fiecărui tip de ecosistem i‐a fost atribuit câte un calificativ în ceea ce privește
vulnerabilitatea, creându‐se o clasificare a tipurilor în funcție de sensibilitatea lor la speciile
invazive. Pe urmă, au fost întreprinse investigații de teren pentru a evalua gradul de invadare cu
plante invazive, obținându‐se valorile de hazard pentru fiecare tip de ecosistem. Având cele două
componente ale riscului, vulnerabilitatea și hazardul, a put fi creată harta riscului la specii de
plante invazive (fig.1).
Rămânând în sfera plantelor invazive, au fost întreprinse cercetări în teren care au vizat studiul
unor specii de plante pentru a determina preferinţele lor în ceea ce priveşte habitatul. Locurile
unde au fost identificate plantele, pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.) care
au făcut obiectul studiului, au fost marcate cu ajutorul unui Sistem Global de Poziționare (GPS)
Garmin 72. La sfarșitul campaniilor de teren au rezultat (pe aparatul GPS) 375 de puncte distincte
care au fost luate spre prelucrare (fig. 2.).
Toate datele de teren au fost descărcate în computer și prelucrate, pentru a fi eliminate
eventualele erori, apoi datele prelucrate au fost introduse într‐un sistem informațional geografic,
pentru a putea interacționa și cu alte date aflate în ”biblioteca” de date. Astfel, au fost folosite date
referențiate spațial cu privire la tipurile de sol, cu privire la alcalinitatea solurilor, cu privire la
salinitatea solurilor, cu privire la tipul vegetației din rezervație și cu privire la geologia teritoriului
supus analizei. Prin aceste suprapuneri și printr‐o comandă specifică sistemului informațional, au
putut fi colectate date pentru fiecare punct în parte de pe aceste straturi tematice. Având
informații despre fiecare punct în parte, s‐au putut face analize numerice în ceea ce privește
repartizarea punctelor după anumite caracteristici cu ajutorul procentelor.
Tabelele ce urmează prezintă rezultatele prelucrării datelor colectate pentru fiecare punct în
parte. Primul tabel prezintă proporția în care speciile de plante invazive preferă un tip sau altul de
sol în R.B.D.D. (tab.1).
Tip sol
Gleisol
Sol aluvial
Nisip mobil (nesolificat)
Histosol
Psamosol
Limnosol
Sol balan
Solonceac turbos
Sol modificat antropic
Cernoziom
Protosol aluvial
Total puncte

Cod sol
GC
SA
NN
HS
PS
LM
SB
SC
AN
CZ
PA

Nr. Pct.
254
41
29
20
11
8
4
3
3
1
1
375

%
67,73
10,93
7,73
5,33
2,93
2,13
1,07
0,80
0,80
0,27
0,27

Tab. 1 – Proporția punctelor de teren pentru tipurile de sol din R.B.D.D
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Se poate observa foarte ușor că, în mai mult de 2/3 din totalul punctelor colectate din teren
plantele studiate preferă gleisolurile. Aceste gleisoluri au specifică prezența apei freatice o
perioadă însemnată din an la adancimi mici (sub 2 m). Următorul tip de soluri ca frecvență în
rândul punctelor din teren îl constituie, solurile aluviale la o valoare procentuală considerabil mai
mică față de prima poziție (10,93 %). La polul opus, cu valori procentuale subunitare, au fost
întâlnite: solurile turboase, solurile modificate antropic, cernoziomurile și protosolurile aluviale.
Tipul de sol e un cumul de valori ale unor parametri și însușiri. În funcție de valorile acestor
parametri și însușiri, specialiștii au clasificat solurile în clase și tipuri. Dacă ne îndreptăm atenția
asupra nivelurilor inferioare de clasificare (subtip) ale solurilor, putem aminti două caracteristici
ale lor: alcalinitatea și salinitatea.
Alcalinitatea este proprietatea solului de a avea un caracter mai bazic datorită prezenței unor
compuși alcalini (compuși chimici cu reacție bazică). Proporția întâlnită la punctele de teren în
ceea ce privește alcalinitatea se poate observa în tabel (tab. 2).
Clasa Alcalinitate Cod Alcalinitate
—
lipsă
APA
fără date
LAC
fără date
a1
slabă
Total puncte

Nr. Pct.
260
86
19
8
373

%
69,71
23,06
5,09
2,14

Tab. 2 Proporția punctelor de teren pentru clasele de alcalinitate

Cea mai mare proporție dintre puncte o au cele în care nu s‐a întâlnit alcalinitate deloc (lipsă),
iar valoarea procentuală este de aproape 70%. Următoarea clasă de alcalinitate ca valoare
procentuală o constituie clasa cu alcalinitate slabă (2,14%). O proporție destul de însemnată
(28,15%) o constituie punctele marcate în teritoriu în care nu au fost făcute determinări ale
alcalinității solului.
Salinitatea este a doua caracteristică a solului care a fost luată în studiu în lucrarea de față spre
exemplificare. Aceasta reprezintă cantitatea de săruri conținută în sol pe o anumită unitate de
măsură. Cele mai des întâlnite săruri sunt sulfații (cele cu gruparea chimică notată ‐2(SO4)) și
clorurile (cele cu elementul chimic clor –Cl). Proporția de puncte împărțită pe clase de salinitate
poate fi observată urmărind tabelul (tab. 3).
Clasa Salinitate Cod Salinitate
—
lipsă
s1
foarte slabă
APA
fără date
LAC
fără date
s2
medie
s2/3
puternică
s3
foarte puternică
s1/2
slabă
Total puncte

Nr. Pct.
128
111
86
19
14
12
2
1
373

%
34,32
29,76
23,06
5,09
3,75
3,22
0,54
0,27

Tab. 3 Proporția punctelor de teren pentru clasele de salinitate

În tabel, se poate observa că cea mai mare proporție a punctelor este dată de clasele de
salinitate zero (lipsă) (34,32%) și foarte slabă (29,76%), însumând împreună mai mult de 60%.
Diametral opus (cu cele mai mici valori procentuale), sunt clasele de salinitate slabă, foarte
puternică, puternică și medie, însumând împreună sub 8%.
Geologia, mai exact, depozitele de suprafață, constituie un factor important în distribuția
speciilor de plante, chiar și a celor invazive și pot fi observate proporțiile în cadrul punctelor de
teren în ceea ce privește depozitele de suprafață în tabelul 4.
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Denumire entitate geologică
Nisipuri, mâluri
Râu
Lac
Depozite loessoide
Calcare cu amoniţi
Total puncte

Cod
qh2
râu
lac
qp2/2‐3
T2

Nr. Pct.
256
90
24
3
2
375

%
68,27
24,00
6,40
0,80
0,53

Tab. 4 Proporția punctelor de teren pentru entitățile geologice (depozite de suprafață)

În majoritatea punctelor, au fost întâlnite, ca depozite de suprafață, nisipurile și mâlurile
(68,27%), suprapunându‐se foarte bine cu tipul de sol gleisol și solul aluvial. Cele mai mici valori
procentuale au fost întâlnite pentru depozitele loessoide și calcarele cu amoniți (împreună mai
puțin de 2%).
Orice botanist (și nu numai) este interesat, atunci când studiază speciile de plante invazive, să
știe care tipuri de vegetație sunt „preferate” de aceste specii. Pentru a exemplifica acest lucru, au
fost extrase tipuri de vegetație și proporția lor între punctele din teren care au vizat identificarea
unor specii invazive (tab. 5).
Tip vegetație
Stufărișuri, păpurișuri și rogozuri
Mozaic de vegetație halofilă (N1/N3) cu Tamarix ramosissima
Tufărișuri cu Tamarix ramosissima
Păduri pe nisipuri (Quercus pedunculiflora, Fraxinus pallisiae, ș.a.)
Stufărișuri, păpurișuri, rogozuri și zalogi (Salix cinerea)
Pajiști xerofile pe dune (Fn) cu Tamarix ramosissima și Elaeagnus angustifolia
Rogozuri, stufărișuri și zălogi (Salix cinerea)
Mozaic de vegetație halofilă: depresiunile (Salicornia sp.)
mult mai salinizate decât grindurile cu Cynodon dactylon
Plantații cu plop, salcie și frasin
Rogozuri cu stufărișuri
Vegetație halofilă pe nisipuri salinizate (Limonium gmelini,
Puccinellia convoluta, Plantago crassifolia, Salicornia sp.)
Păduri de sălcii cu stufărișuri și păpurișuri
Păpurișuri cu stufărișuri și sălcii (Typha angustifolia +
Phragmites australis + Salix alba/fragilis)
Amenajare agricolă
Stufărișuri cu rogozuri
Păduri naturale cu Alnus glutinosa dominant
Pajiști semihalofile (F4) cu Tamarix ramosissima
Vegetație halofilă pe solonceacuri nisipoase
(Salicornia europaea, Bassia hirsuta) și chelituri
Păpurișuri cu stufărișuri (Typha angustifolia + Phragmites australis)
Stufărișuri cu păpurișuri
Păduri naturale cu frasin plop și arini
Vegetație halofilă (cu Juncus maritimus dominant, N2)
cu Tamarix ramosissima
Mozaic de vegetație halofilă (Petasites spurius,
Eryngium maritimum, Elymus giganteus, Argusia siberica)
Vegetație pe nisipuri litorale (Elymus giganteus, Cakile maritima)
Total puncte

Cod veg.
44
24
35
25
45
17
42

Nr. Pct
113
67
47
28
14
14
13

%
30,1
17,9
12,5
7,47
3,73
3,73
3,47

18

12

3,2

29
41

12
8

3,2
2,13

21

8

2,13

28

7

1,87

38

5

1,33

2
47
31
14

5
4
4
4

1,33
1,07
1,07
1,07

20

2

0,53

37
46
30

2
2
1

0,53
0,53
0,27

22

1

0,27

19

1

0,27

6

1
375

0,27

Tab. 5 Proporția punctelor de teren pentru tipurile de vegetație din R.B.D.D.
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Tipurile de vegetație „preferate” de speciile de plante invazive sunt după cum urmează:
Stufărișuri, păpurișuri și rogozuri, Mozaic de vegetație halofilă (N1/N3) cu Tamarix ramosissima și
Tufărișuri cu Tamarix ramosissima, însumând un total de peste 60%.
Un alt exemplu se referă la studiul a două procese care au loc concomitent, dar intensitatea lor
diferă în timp și spațiu. Cele două procese sunt: depunerea de aluviuni și eroziunea malurilor. Ca
exemplu, s‐a luat porțiunea de țărm marin din dreptul localității Sulina și din partea dinspre sud.
Pentru a face o analiză calitativă și, în oarecare măsură, cantitativă au fost folosite două imagini
suport (imagini goereferențiate, fie ele ortofotoplanuri sau imagini satelitare) din perioade de
timp diferite. Pentru fiecare, s‐a efectuat digitizarea liniei țărmului (fig. 3).
După efectuarea unor procese specifice programelor de prelucrat date referențiate spațial
(georeferențiate) de diferențe între cele două linii de țărm din anul 2007 și respectiv din anul 2010,
se pot observa mult mai ușor zonele în care procesul de eroziune a fost dominant între anii 2007‐
2010 față de procesul de depunere și invers (fig. 4). Simpla prezentare a hărții dă informații
calitative referitoare la eroziunea și depunerea la nivelul zonelor costiere. Aceste informații se
rezumă la a preciza unde și care proces (din cele două sus amintite) a dominat în perioada 2007‐
2010, informații utile pentru a putea avea cunoștință privitor la evoluția țărmului Mării Negre de
pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Ca urmare, se poate afirma cu certitudine că, într‐
o anumită zonă, are loc preponderent eroziunea, sau în altă zonă,depunerea de material
aluvionar. Ca exemplu de informație calitativă extrasă de pe această hartă, se poate observa
deplasarea spre sud a gurii de vărsare a Canalului Gârlița.
Cu ajutorul unor procedee și tehnici specifice programelor care lucrează cu date în sistem
informațional geografic, pot fi determinate și informații cu caracter cantitativ în cazul de față,
informații privind amploarea celor două procese. Mai exact, pot fi determinate caracteristicile
zonei unde se manifestă unul din procese mai dominant. Astfel se pot determina: lungimea (L),
lățimea (l), perimetrul (P) și, nu mai puțin importantă, suprafața zonei (S). În cazul exemplului
prezentat, pentru poligonul verde din nordul zonei studiate (procesul de depunere a fost
predominant în perioada 2007‐2010), s‐au determinat toate acele caracteristici ale unui poligon,
după cum urmează:
– Lungimea (L) este de 1,7 Km;
– lățimea medie (l) este de 78 m;
– Perimetrul (P) este de 3,7 km;
– Suprafața (S) este de aproximativ 13 Ha.
Aceste date cantitative pot da informații prețioase în ceea ce privește intensitatea unuia din
procese, în ceea ce privește întinderea procesului și evoluția echilibrului dintre cele două procese
amintite. Valorile suprafețelor pierdute prin eroziune sau câștigate prin depunere sunt
importante pentru o planificare spațială a administrațiilor locale, dar și pentru Administrația
Rezervației Bisferei Delta Dunării.
Drept alt exemplu în ceea ce privește utilizarea Sistemului Informațional Geografic putem
aminti o metodă de evaluare a fenomenelor hidrologice extreme. Motivul încercării elaborării
unei astfel de metode o constituie faptul că, „în ultimii ultimii ani, fenomenele naturale se
manifestă din ce în ce mai des cu caracter extrem. Componenta hidrologică din natură nu face nici
ea excepție de la noua tendință în natură. Este nevoie de a se găsi noi mijloace de a analiza și de a
cerceta fenomenele hidrologice extreme, cu scopul de a putea anticipa manifestarea și
intensitatea și pentru a putea dezvolta tehnici pentru a atenua repercursiunile acestor
evenimente exreme care au din ce în ce mai mare frecvență” (Mierlă și Romanescu, 2012).
Exemplul urmărește situația din Complexul lacustru Șontea‐Furtuna.
Importanța studierii acestei zone rezidă din faptul că suprafața face parte din Rezervația
Biosferei Delta Dunării și conceptul de rezervație a biosferei este de a proteja biodiversitatea,
inclusiv ființele umane.
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Secetele și inundațiile afectează în mod direct și indirect oamenii ca parte a biosferei. Aceste
două fenomene extreme ar putea fi asimilate dezastrelor naturale. Pericolele naturale presupun
prezența unui dezechilibru potențial pentru un eveniment care poate provoca un dezechilibru
viitor. Hazardele naturale constituie un rezultat al relației om‐mediu și reprezintă o defecțiune
potențială a teritoriului și al teritorialității (Romanescu, 2009). Între aceste două fenomene
extreme, există o mulțime de variante diferite ale stării hidrologice (Mierlă și Romanescu, 2012).
Zona care este studiată și unde se aplică metoda este parte din Delta fluvială a Dunării. Zona
este situată în partea central‐vestică a întregii Delte a Dunării. Delta Dunării, care reprezintă într‐
un sens concret, cel mai important domeniu terminal al unui fluviu european (excepție făcând
Fluviul Volga), este situată în partea de nord‐vest a bazinului Mării Negre, într‐o regiune mobilă a
scoarței terestre (bazinul preDobrogean) (Romanescu, 1995).
Materialele care au fost utilizate pentru această lucrare sunt formate din două categorii:
prima constă în materiale care au fost prelucrate, iar cea de‐a doua categorie constă în materialele
care au fost folosite pentru a procesa prima categorie. Din prima categorie, pot fi menționate
imaginile satelitare din arhiva LANDSAT luate la anumite perioade de timp. Prin termenul
LANDSAT se înțelege un set de sateliți artificiali ai Planetei Terra, cu scopul de cercetare a
resurselor terestre. Programul a fost realizat prin colaborarea dintre NASA, NOAA, USGS și EOSAT
(Donisă și Donisă, 1998). Aceste imagini satelitare surprind situația a două fenomene extreme
care au fost luate în considerare și anume: septembrie 2003, pentru nivelurile scăzute ale apelor
Dunării și iulie 2010, când nivelurile apelor fluviului Dunărea au fost ridicate. Pentru aceeași zonă,
a fost folosit Modelul Numeric al Terenului (MNT) din Delta Dunării ca fișier *.shp (format fișier
GIS). Acest layer (strat) a fost creat în cadrul Institutului Național de Cercetare‐Dezvoltare Delta
Dunării‐Tulcea, având ca suport harta Deltei Dunării creată în 1983 de un colectiv coordonat de
Petre Gâștescu (scara 1:70.000). Cea de a doua categorie este formată, în principal, de software‐
urile ArcGIS (3.x și 9.0) care au ajutat la digitizarea formelor corpurilor de apă din ambele situații
extreme (Mierlă și Romanescu, 2012).
Metoda utilizată este foarte simplă și constă în digitizarea (trasarea) contururilor corpurilor de
apă consistente din zona studiată, utilizând software‐ul menționat și, ca suport, două seturi de
date LANDSAT în serii de timp. În procesul de digitizare au fost luate în considerare principalele
corpuri de apă. După digitizarea acestor contururi, au fost calculate valorile maxime și minime de
elevație din MNT‐ul R.B.D.D.‐ului în zona studiată, specifice intersecției cu aceste contururi pentru
a stabili nivelul de altitudine relativă a suprafeței apei. Aceste puncte (puncte de intersecție) au
fost considerate ca puncte de referință. Pentru fiecare punct de referențiere, a fost calculat gradul
de amplitudine, cu scopul de a calcula a zecea parte din această valoare pentru a ajunge la un
pseudo‐hidrograd. Pentru a avea valori mai exacte în rezultate, din MNT, a fost creat un layer cu
liniile de contur ale altitudinilor, cu un pas mic. Cu toate aceste precauții, gradul inițial de eroare
rămâne, datorită scării hărții inițiale din 1983. Liniile de contur au fost create de datele de tip grid,
având celula cu latura de 5 m la sol. Pasul liniei de contur a fost stabilit la 0,1 m (Mierlă și
Romanescu, 2012).
În primă fază, au fost construite două fișiere în format GIS (format de fișier *.shp), ca urmare a
digitizării principalelor corpuri de apă în perioade de timp diferite (septembrie 2003 și iulie 2010)
(fig. 5 și 6).
Din figura 5, se observă faptul că, datorită nivelurilor apelor Dunării extrem de scăzute multe
corpuri de apă au secat, nemaifiind marcate pe hartă. Spre studiu, a fost luată și o parte din Brațul
Tulcea, chiar în dreptul localităților Tulcea și Tudor Vladimirescu.
În figura 6, numărul corpurilor de apă este foarte mare, acest lucru datorându‐se nivelurilor
extrem de crescute ale apelor Dunării. Ducând la absurd ipoteza creșterii nivelului apelor Dunării,
apar din ce în ce mai multe corpuri de apă, iar cele existente își măresc suprafața, totul până când
aceste corpuri de apă se unesc.
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http://urbo.ro/foto/interventii‐la‐inundatii‐2010‐patlageanca‐tulcea‐188877

http://www.caritas‐emergency.ro/distributie_patlageanca_2010.html
Satul Patlageanca în timpul inundațiilor din iulie 2010

466

N
E

W

S

LEGENDĂ
Inundabil la HQ 1000
Inundabil la HQ 100
Inundabil la HQ 30
0

0,75

1,5

BU

LG

AR

IA

3 km

Fig. 8 Harta cu zonele inundabile la diferite probabilități ale nivelului apelor (H) și debitelor (Q)

N
E

W

S

LEGENDĂ
Siguranță la HQ 1000
Siguranță la HQ 100
Siguranță la HQ 30
0

0,75

1,5

BU

LG

AR

IA

3 km

Fig. 9 Harta cu zonele de siguranță la diferite probabilități ale nivelului apelor (H) și debitelor (Q)

UTILIZAREA SISTEMELOR DE TELEDETECŢIE ŞI GIS

467

Layer‐ul care reprezintă izoliniile altitudinale din zona studiată, combinat cu delimitarea
extinderii corpurilor de apă la niveluri ridicate ale apei și niveluri scăzute ale apei, dă informații
despre amplitudinea relativă a nivelului apei pentru o regiune, fără a avea date măsurate de la
stațiile hidrologice. Informațiile au fost stocate sub forma de fișier *.shp de tip punct, apoi aceste
puncte au fost interpolate, rezultând un grid cu valorile amplitudinii nivelului apei pe aproape
întreg cuprinsul Complexului lacustru Șontea‐Furtuna.
În harta produsă pe baza acestor informații, sunt prezentate zonele cu diferite amplitudini ale
nivelului apei (fig. 7). De obicei, cele mai mari probleme hidrologice sunt acolo unde amplitudinea
nivelului apei este foarte mare. Din hartă, se poate observa că cele mai mari amplitudini se
întâlnesc în partea de Vest a complexului studiat și în partea de Sud, pe alocuri (amenajarea
Rusca). Problemele create de evenimente extreme în localitatea Pătlăgeanca pot fi observate în
pozele făcute în timpul inundațiilor din 2010.
După ce sunt stabilite zonele unde hazardul referitor la inundații (exemplu fig. 8 layere‐le de
hazard au fost obținute în cadrul Proiectului Danube Flood Risk) este mare și fiecare parte
implicată este avertizată de acele zone și pericolul care poate apărea la un moment dat, este util ca
aceleași părți implicate (dar mai ales autoritățile: fie ele locale, regionale sau naționale) să aibă la
îndemână o hartă cu zonele de siguranță (fig. 9). Această siguranță ar trebui să fie cu acoperire
probabilistică. Utilitatea acestei hărți rezidă din faptul că prezintă diferite suprafețe cu grade
diferite de siguranță în funcție de probabilitatea de apariție a inundațiilor. Astfel, factorii de
decizie pot stabili locurile de amplasare a diferitelor clădiri sau alte puncte de interes, luând în
considerare și probabilitatea cu care este asigurată zona respectivă.
Lucrarea de față a prezentat cateva exemple de utilizare a Sistemului Informațional Geografic
în analiza și cercetarea unor aspecte din mediu. Au fost prezentate aspecte privind riscul la specii
de plante invazive pe cuprinsul Rezervației Biosferei Deltei Dunării. Un alt exemplu, tot în legătură
cu speciile de plante invazive, a fost prezentat în studiul care arată care sunt preferințele plantelor
invazive, pe cuprinsul teritoriului R.B.D.D.‐ului. Studiile speciilor de plante invazive sunt utile,
pentru a pregăti planuri în vederea atenuării efectelor negative ale prezenței acestora asupra
biodiversității, știindu‐se faptul că aceasta este o condiție foarte importantă în constituirea unei
rezervații a biosferei și deci sunt o amenințare la adresa statutului zonei și, de ce nu, a biosferei în
general.
Studiul care privea eroziunea din zona costieră are o conotație deosebită și pune în valoare
importanța utilizării imaginilor satelitare pentru analiza unor fenomene foarte des întâlnite în
Delta Dunării și anume: eroziunea și depunerea. Studiul acestor două fenomene poate furniza
informații utile cu privire la viitorul suprafeței rezervației și la procesele care implică dezechilibrul
dintre cele două.
În Complexul lacustru Șontea‐Furtuna, au fost efectuate studii privind amplitudinea
nivelurilor de ape ale Dunării. Aceste studii au avut drept scop cercetarea zonelor care sunt
predispuse la inundații. Studiile au fost realizate cu ajutorul cercetării imaginilor satelitare din
diferite perioade de timp (o dată cand au fost niveluri mari ale apelor Dunării și o alta când au fost
niveluri mici ale apelor) și Modelul Numeric al Terenului (MNT). În funcție de rezoluția imaginilor
satelitare și de acuratețea MNT‐ului, pot fi elaborate hărți mai detaliate sau mai generale în ceea
ce privește amplitudinea. Ca rezultat al studiului, a fost realizată o hartă a amplitudinii nivelurilor
apelor din care a reieșit că în dreptul localității Pătlăgeanca, expunerea la inundații este mai mare,
fapt certificat de evenimentele din iulie 2010 (inundații).
Având zonele cu inundabilitate (zonele expuse hazardului) obținute prin modelări hidraulice,
se pot desemna și zonele se siguranță prezentate în lucrare. Prin mediul GIS, se poate crea harta cu
zonele de siguranță la inundații. Studiul a fost făcut pentru a facilita factorilor de decizie să
acționeze cât mai în cunoștință de cauză.
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Exemplele prezentate mai înainte sunt menite să demonstreze importanța Sistemului
Informațional Geografic în cercetarea mediului într‐un mod riguros, ținând cont de complexitatea
pe care o dovedește „obiectul de studiu”. Pentru o simplificare a complexității mediului, multe
elemente au fost împărțite pe parametri, mai mult sau mai puțin cuantificabili.
Mediul GIS este un mediu care poate simula cu o acuratețe superioară altor metode, dar
inferioară realității modelelor de schimb de informații dintre diferitele elemente ale mediului
natural și antropic în vederea înțelegerii mecanismelor și funcționării lor. Prin convertirea realității
în diferite straturi și combinarea lor sub diferite moduri și proporții, pot rezulta noi straturi care nu
sunt perceptibile în mod convențional. De asemenea, sunt scoase la iveală legături și fluxuri de
informații dintre diferitele elemente ale mediului, de altfel doar intuite și greu demonstrabile.
Vizualizarea acestor relații și straturi intuite face ca mediul GIS să fie foarte util pentru toate
categoriile de utilizatori și beneficiarii lui.
Glosar de termeni
Aerofotogramă – fotografie aeriană relizată cu o cameră metrică; (Donisă şi Donisă, 1998)
Digitizare – conversia datelor grafice în format numeric; (Donisă şi Donisă, 1998)
Fotoplan – ansamblaj de ortofotograme aduse la o scară comun, pe care s-a înscris toponimia; (Donisă şi
Donisă, 1998)
Geoprocesare – efectuarea unei operațiuni pe un set de date specifice GIS (cum ar fi o clasă caracteristică,
raster, sau de masă) și producerea unui nou set de date ca rezultat al ei; (http://edndoc.esri.
com/arcobjects/9.2/net/shared/geoprocessing/geoprocessing/what_is_geoprocessing_qst_.htm)
Imagine satelitară – imagine a suprafeţei terestre, preluată de la bordul unui satelit artificial al Pământului
(Donisă şi Donisă, 1998);
Interpolare – calcularea unei valori intermediare altor două valori cunoscute, cu ajutorul unui algortim
specific;
Ortofotogramă – similară cu o fotogramă ideală ce ar fi obţinută prin proiecţie ortogonală; (Donisă şi Donisă,
Pancromatic – (despre un material fotografic) sensibil la toate culorile spectrului (Marcu, 2000); 1998)
Pixel – unitate elementară a unei imgini numerice în format raster; (Donisă şi Donisă, 1998)
Raster – imagine numerică stocată sub forma unei matrici de valori; (Donisă şi Donisă, 1998)
Referenţiere – poziţionarea în spaţiu a unui strat de date GIS; (Donisă şi Donisă, 1998)
Rezoluţie – mărimea celor mai mici detalii redate distinct pe un suport vizual; (Donisă şi Donisă, 1998)
Strat (layer) – set tematic de date spaţiale, descrise şi stocate în cadrul unui Sistem Informaţional Geografic;
(Donisă şi Donisă, 1998)
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Cap. 3 Caracteristici ale variabilităţii şi schimbărilor climatice în România
Ines GRIGORESCU: pag.39 (Aridizare – Deșertificare); pag.40 (Ceață); pag.41 (Inundații);
pag.42 (Inundații, Secetă);
Silviu COVALIOV: pag.43 (Delta Dunării – Portul Tulcea)
Iuliana NICHERSU: pag.44 (Eroziunea malurilor)

Cap. 4 Habitate acvatice – repere în evaluare şi monitorizare
Anca SÂRBU: pag.51 (fig.1 Elodea canadensis, fig.2 Elodea nuttallii L.); pag.52 (fig.4 Elodea
canadensis, fig.5 Elodea nuttallii L.); pag.53 (fig.6 Ceratophyllum demersum L. ssp. demersum,
fig.7 Ceratophyllum demersum L. ssp. platyacanthum); pag.54 (fig.9 Ceratophyllum demersum
ssp. demersum, fig.10 Ceratophyllum demersum ssp. platyacanthum); pag.60 (Nuphar lutea
(L.) Sm.); pag.61 (Aldrovanda vesiculosa L., Lemna trisulca L.); pag.62 (Ceratophyllum
demersum L. ssp. demersum); pag.63 (Butomus umbellatus L.), pag.64 (Caltha palustris L., Iris
pseudacorus L.); pag.65 (Hydrocharis morsus‐ranae L.); pag. 66 (Lythrum salicaria L.); pag.67
(Lysimachia vulgaris L.); pag.68 (Myriophyllum spicatum L.); pag.69 (Marsilea quadrifolia L.);
pag.70 (Nuphar lutea (L.)Sm.); pag.71 (Nymphaea candida J. Presl.); pag.73 (Elodea nuttallii L.,
Potamogeton crispus L.); pag.74 (Potamogeton pectinatus L.); pag.75 (Potamogeton lucens L.,
Potamogeton nodosus Poir); pag.76 (Potamogeton perfoliatus L.); pag.77 (Polygomun
amphibium L.); pag.78 (Rorippa amphibia (L.) Besser); pag.79 (Oenanthe aquatica (L.) Poir.,
Ranunculus rionii L.); pag.80 (Ranunculus lingua L., Sium latifolium L.); pag.81, 82 (Sagittaria
sagittifolia L.); pag.83 (Najas minor All., Salvinia natans (L.) All.); pag.84 (Sparganium erectum
L.); pag.85 (Stratiotes aloides L.); pag.86 (Trapa natans L.); pag.87, 88 (Utricularia vulgaris L.).
Mihai DOROFTEI: pag.72 (Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze)

Cap. 5

Specii de plante de interes conservativ

Mihai DOROFTEI: pag.103 (Achillea coarctata Poir); pag.104 (Amygdalus nana L.); pag. 105
(Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.); pag.106 (Argusia sibirica (L.) Dandy); pag.107 (Argusia
sibirica (L.)Dandy, Iris variegata L.); pag.108 (Cakile maritima Scop.ssp. euxina (Pobed.) Nyár.);
pag.111 (Convolvulus persicus L., Crambe maritima L.); pag.112 (Limonium bellidifolium
(Gouan) Dumort. ssp.danubiale (Klokov) Roman); pag.113 (Dianthus bessarabicus (Kleopow)
Klokov); pag.114 (Ephedra distachya L.); pag.115 (Eryngium maritimum L.); pag.116
(Glaucium flavum Crantz. ssp. leiocarpum (Boiss) Stoj. et Stef.); pag.117 (Leucojum aestivum
L.); pag.118 (Limodorum abortivum (L.) Sw.); pag.119 (Onosma arenaria Waldst. et Kit.);
pag.120 (Orchis laxiflora Lam. ssp. elegans (Heuff.)Soó); pag.121 (Orchis morio L.); pag.122
(Ornithogalum oreoides Zahar.); pag.123 (Paliurus spina‐christi Mill.); pag.124 (Periploca
graeca L.); pag.125 (Periploca graeca L., Petasites spurius (Retz.) Rchb.); pag.126 (Plantago
schwarzenbergiana Schur.); pag.127 (Ranunculus circinatus Sibth.); pag.128 (Salvia aethiopis
L.); pag.129 (Salvia aethiopis L., Scolymus hyspanicus L.), pag.130 (Scolymus hyspanicus L.);
pag.131 (Silene conica L., Trapa natans ssp. muzzanensis (Jaggi) Schinz); pag.132 (Stachys
maritima Gouan); pag.133, 134 (Veronica catenata Pennell).
Paulina ANASTASIU: pag.109 (Centaurea pontica Prodan et Nyár.); pag.110 (Centaurea
jankae D.Brândza).
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Cap. 6 Plante alohtone în Delta Dunării
Paulina ANASTASIU: pag.158 (Amaranthus albus L.); pag.159 (Ambrosia artemisiifolia L.);
pag.160, 161 (Ambrosia psilostachya L.); pag.162 (Acer negundo L.); pag.163 (Ailanthus
altissima (Miller) Swingle); pag.164 jos (Amorpha fruticosa L.); pag.165 (Fraxinus
pennsylvanica Marshall); pag.166 (Azolla filiculoides Lam.); pag.167 (Calendula officinalis L.,
Calibrachoa parviflora (A.L.Juss) D'Arcy); pag.168 (Cammelina communis L.); pag.169 jos
(Cuscuta campestris Yunck.); pag.170 (Conyza canadensis (L.)Cronq., Cyperus difformis L.);
pag.171 (Cyperus odoratus L., Heliotropium curassavicum L.); pag.172 (Dysphania
ambrosioides (L.) Mosyakin et Clemants, Dysphania pumilio (R.Brown) Mosyakin et Clemants);
pag.173 (Eclipta prostrata (L.)L.); pag.174 sus (Elaeagnus angustifolia L.); pag.175 jos (Elodea
nuttallii (Planchon) St John); pag.176 (Erigeron annuus L.); pag.177 (Euphorbia maculata L.;
Gaillardia pulchella Foug.); pag.178 (Galinsoga parviflora Cav.); pag.179 (Helianthus annuus
L., Helianthus tuberosus L.); pag.180 (Iva xanthiifolia Nutt.); pag.181 (Iva xanthiifolia Nutt.);
pag.181, 182 (Lindernia dubia (L.)Pennell); pag.183 (Lemna minuta Kunth., Oenothera
glazioviana Micheli); pag.184 (Monochoria korsakovii Regel et Maack); pag.185 sus (Morus
alba L.); pag.186 jos (Paspalum paspalodes (Michx) Scribner); pag.187 (Ricinus communis L.,
Rudbeckia laciniata L.); pag. 188 (Robinia pseudoacacia L.); pag.189 (Sagittaria trifolia L.);
pag.190 (Solanum retroflexum Dunal); pag.91 (Parthenocissus inserta (A.Kerner) Fritsch);
pag.191, 192 (Symphyotrichum ciliatum (Ledeb.) G.L.Nesom); pag.193 jos (Xanthium italicum
Moretti); pag.194 jos (Xanthium spinosum L.).
Anca SÂRBU: pag.175 sus (Elodea nuttallii (Planchon) St John);
Mihai DOROFTEI: pag.164 sus (Amorpha fruticosa L.); pag.169 sus (Cuscuta campestris
Yunck.); pag.174 jos (Elaeagnus angustifolia L.); pag.185 jos (Morus alba L.); pag.186 sus
(Paspalum paspalodes (Michx) Scribner); pag.193 sus (Xanthium italicum Moretti); pag.194
sus (Xanthium spinosum L.).

Cap.7

Stufărișurile recoltabile din RBDD

Silviu COVALIOV: pag.203 (Utilizarea tradițională a stufului); pag.204 (Utilizarea recomandată
a stufului pentru facilități de cazare, Executarea unui gard de stuf); pag.205 (Imagine de
ansamblu a stufărișurilor compacte, Profilul stufărișurilor recoltabile); pag.206 (Delimitarea
suprafeței de probă, Extragerea stufului din suprafața de probă); pag.207 (Sortarea stufului);
pag.208 (Măsurarea lungimii tulpinilor); pag.209 (Ustensile necesare pentru teren, Culoarea
roșiatică a tecilor Indicator de stațiuni stuficole cu grad ridicat de salinitate și silicați); pag.210
(Măsurarea greutății firelor de stuf, Măsurarea diametrelor de la baza tulpinilor); pag.215
(Stufăriș arzând, Igienizarea stufărișurilor de generații mai vechi); pag.216 (Regenerarea
stufului după incendiere, Evaluarea tulpinilor noi de stuf apărute după ardere); pag.217
(Partea activă a recoltorului de stuf, Utilaj de transport al stufului); pag.218 (Recoltor ‐
transportor de stuf în activitate, Tractor și remorcă cu pneuri de joasă presiune); pag.219
(Construirea depozitelor de stuf, Stuf sortat și pregătit de livrare); pag.220 (Activități de
mișcare a stufului în depozit, Mijloace de transport naval al stufului).
Mihai DOROFTEI: pag.211 (Imagine de ansamblu a laboratorului de analize chimice, Etapa de
înregistrare a probelor de stuf); pag.212 (Selectarea unei probe parțiale de stuf în vederea
determinării umidității, Cântărirea creuzetului); pag.213 (Cântărirea probei de stuf înainte
uscării, Pregătirea setului de probe de stuf înaintea introducerii în etuvă); pag.214
(Introducerea probelor de stuf în etuvă și uscarea la 80oC, Cântărirea succesivă a probelor
uscate);
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Cap. 8

Resursele naturale vegetale

Silviu COVALIOV: pag.231 (Agaricus silvaticus L.); pag.232 (Pleurotus ostreatus var. salignus
L., Agaricus arvensis L.); pag.233, 234 (Achillea millefolium L.); pag.237 (Centaurium erythraea
L.); pag.238 (Cichorium intybus L.); pag.240, 241 (Cynoglossum officinale L.); pag.241 (Daucus
carota L.); pag.242, 243 (Echium vulgare L.); pag.245, 246 (Glechoma hederacea L.); pag.248
(Inula britanica L., Lotus tenuis Wet.K); pag.249, 250 (Linaria vulgaris Mill.); pag.251
(Lysimachia nummularia L.); pag.252 (Malva neglecta Wallr.); pag.253, 254 (Melilotus alba L.);
pag.254, 255 (Melilotus officinalis Lam.); pag.256 (Mentha aquatica L.); pag.257 (Ononis
spinosa L.); pag.259 (Plantago major L.); pag.260 (Polygonum aviculare L.); pag.261 (Potentilla
reptans L.); pag.262 (Rubus caesius L.); pag.266 (Tamarix ramosissima L.); pag.267, 268
(Tanacetum vulgare L.); pag.268, 269 (Verbascum blattaria L.); pag.270 (Urtica dioica L.);
Mihai DOROFTEI: pag.234, 235 (Althaea officinalis L.); pag.236, 237 (Artemisia absinthium
L.); pag.239 (Coronilla varia L.); pag. 243, 244, 245 (Erodium cicutarium (L.) L'Her.); pag.247
(Hippophae rhamnoides L.); pag.258 (Plantago lanceolata L.); pag.259 (Prunus spinosa L.);
pag.263 (Saponaria officinalis L.); pag.264 (Solanum dulcamara L.); pag.264, 265 (Symphytum
officinale L.); pag.271, 272 (Verbena officinalis L.);

Cap. 9

Aspecte privind entomofauna

Gabriel N. LUPU: pag.279 (Tipuri de antene la insecte); pag.280 (Picioare la Decticus
verrucivorus L.); pag.293 (Colectarea entomofaunei arbusticole; pag.294 (Fileu entomologic);
pag.295 (Ochi fațetați la dipter, Antene pectinate la lepidopter nocturn); pag.296
(Împerechere la ortoptere, Exuvie de odonat); pag.297 (Saturnia pyri Denis et Schiffermüller,
Saga pedo); pag.98 (Polyomatus icarus Rottemburg, Acrida ungarica Herbst.); pag.299
(Sympetrum sanguineum Müller, Cerocoma schreberi Fabricius); pag.300 (Mantis religiosa L.,
Forficula auricularia L.); pag.301 (Nepa cinerea L., Tabanus sp.); pag.302 (Dociostaurus
brevicollis Eversmann); pag.303 (Calopteryx virgo L., Asiotmethis limbatus ssp. motasi
Ramme); pag.304 (Metrioptera amplipennis Brunner v. Wattenwyl, Isophya dobrogensis Kis);
Gabriel G. LUPU: pag.293 (Fileu pătrat, Capcană rotativă, Capcană de sucțiune); pag.294
(Exhaustor, Capcana Barber, Cilindru pentru capturarea nevertebratelor din stratul ierbos,
Cort entomologic)
Ionuț IORGU: pag.280 (Tubul digestiv la Ruspolia nitidula Scopoli);

Cap. 10

Peștii de interes conservativ și economic

Vasile OȚEL: pag.321 (Acipenser ruthenus L., Silurus glanis L., Lota lota L.); pag.322 (Cyprinus
carpio L., Esox lucius L., Sander lucioperca L., Sander volgensis Gmelin); pag.323 (Knipowitschia
cameliae Nalbant et Oțel, Knipowitschia caucasica Berg, Gasterosteus aculeatus L., Pungitius
platygaster Kessler); pag.324 (Carassius gibelio Bloch, Carassius carassius L.); pag.325
(Anguilla anguilla L., Zingel zingel L., Zingel streber Siebold); pag.326 (Gymnocephalus
schraester L., Gymnocephalus baloni Holčic et Hensel, Gymnocephalus cernuus L.); pag.327
(Alosa immaculata Bennett, Alosa tanaica Grimm, Umbra krameri Walbaun, Misgurnus
fossilis L.); pag.328 (Rhodeus amarus Bloch, Aspius aspius L., Hypophtalmichthys molitrix
Valenciennes, Hypophtalmichthys nobilis Richardson); pag.329 (Liza haematocheila
Temminck et Schlegel, Lepomis gibbosus L.); pag.330 (Ctenopharyngodon idella Valenciennes,
Percarina demidoffi ssp. demidoffi Nordmann, Pseudorasbora parva Temminck et Schlegel)
Aurel NĂSTASE: pag.320 (Dispozitive de eșantionare cu aparat de pescuit electric din barcă,
cu aparatul pe spate, Pescuit electric în zona malurilor, Pescuit cu setci în larg, Colectare probe
biologice, Pescuit cu năvodul, Pescuit cu plasă pe cadru metalic ‐ Trandadaie);pag.329
(Perccottus glenii Dybowski)
Mihai DOROFTEI: pag.320 (Analiza calitativă și cantitativă a speciilor)

484

Cap. 11

Reptile și amfibieni din RBDD

Zsolt Csaba TÖRÖK: pag.344 (Modalitatea de investigare prin relevee, Ustensile de lucru);
pag.347 (Triturus dobrogicus Kiritzescu); pag.348 (Triturus vulgaris L.); pag.349 (Bombina
bombina L.); pag.350 (Bufo bufo L.); pag.351 (Bufo viridis Laurenti); pag.352 (Pelobates fuscus
Laurenti); pag.353 (Pelobates syriacus Boettger); pag.354 (Hyla arborea L.); pag.355 (Rana
ridibunda Pallas); pag.356 (Rana lessonae Camerano); pag.357 (Rana kl. esculenta L.); pag.358
(Testudo graeca L.); pag.359 (Emys orbicularis L.); pag.360 (Lacerta agilis L.); pag.361 (Lacerta
trilineata Bedriaga); pag.362 (Lacerta viridis Laurenti); pag.363 (Podarcis taurica Pallas);
pag.364 (Eremias arguta Pallas); pag.365 (Coluber caspius Gmelin); pag.366 (Coronella
austriaca Laurenti); pag.367 (Natrix natrix L.); pag.368 (Natrix tessellata Laurenti); pag.369,
370 (Vipera ursinii Bonaparte).

Cap. 12

Mic îndreptar de ornitologie în Delta Dunării

Janos Kiss BOTOND: pag.395 (Anser anser L., Cygnus olor L.); pag.396 (Tadorna tadorna L.,
Netta rufina Pallas); pag.397 (Aythya ferina L., Aythya fuligula L.); pag.398 sus (Plegadis
falcinellus L.); pag.399 (Platalea leucorodia L.); pag.400 (Bubulcus ibis L., Ardea cinerea L.);
pag. 401 (Casmerodius albus L., Ardea purpurea L.); pag.402 (Nycticorax nycticorax L., Egretta
garzetta L.); pag.403 (Pelecanus onocrotalus L.); pag.404 jos (Phalacrocorax carbo L.); pag.405
(Buteo buteo L.); pag.406 (Haliaeetus albicilla L.); pag.407 (Fulica atra L., Gallinula chloropus
L.); pag.408 jos (Larus ichthyaetus Pallas); pag.409 (Larus argentatus Pontoppidan); pag.410
(Streptopelia decaocto Frivaldszky); pag.411 (Bubo bubo L., Asio otus L.); pag.412 (Vanellus
vanellus L., Nucifraga caryocatactes L.); pag.413 (Hirundo rustica L.); pag.414 (Cygnus cygnus
L., Anas platyrhynchos L., Cygnus olor L.); pag.415 (Phalacrocorax carbo L., Pelecanus
onocrotalus L., Fulica atra L., Gallinula chloropus L.); pag.416 (Fulica atra L., Anas
platyrhynchos L., Phalacrocorax carbo L.).
Vasile ALEXE: pag.398 jos (Plegadis falcinellus L.); pag.403 (Pelecanus crispus Bruch.);
pag.408 sus (Calidris alpina L.); pag.409 (Larus cachinnans L.); pag.410 (Streptopelia turtur L.);
pag.413 (Pyrrhula pyrrhula L.); pag.417 (Habitat de cuibărit pentru Merops apiaster L.,
Coracias garrulus L., Apus apus L., Falco tinnunculus L., Riparia riparia L.); pag. 418 (Habitat de
cuibărit pentru Riparia riparia L.).
Mihai DOROFTEI: pag.404 sus (Phalacrocorax carbo L.).

Cap. 13

Mamifere de interes comunitar din RBDD

Vasile ALEXE: pag.431 (Lutra lutra L.); pag.432 (Mustela lutreola L., triton parțial consumat
de nurcă europeană); pag.433 (Spermophilus citellus L., Nyctereutes procyonoides L.); pag.435
(Habitat de vidră, Habitat de nurcă europeană); pag.436 (Habitat de popândău, Habitat de
dihor pătat).
Janos Kiss BOTOND: pag.434 (Felis silvestris Schreber, amprenta șacal).
David Gaskin: pag.424 (Phocoena phocoena L.); pag.426 (Tursiops truncatus Montagu,
Delphinus delphis Montagu ssp. ponticus Barabasch‐Nikiforov).

Cap.15

Exemple de utilizare a teledetecției și GIS‐ului

Marian MIERLĂ: pag.456 (Harta cu răspândirea punctelor de cercetare în teren); pag.461
(Harta liniilor de țărm digitizate, Harta zonelor cu procesele de eroziune și depunere); pag.462
(Conturul corpurilor de apă în septembrie 2003, Complexul lacustru Șontea‐Fortuna, Conturul
corpurilor de apă în iulie 2010, Complexul lacustru Șontea‐Fortuna, Harta cu amplitudinea
nivelului apei pentru Complexul lacustru Șontea‐Fortuna); pag.464 (Harta cu zonele
inundabile la diferite probabilități ale nivelului apelor și debitelor, Harta cu zonele de siguranță
la diferite probabilități ale nivelului apelor și debitelor);
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