Anexa

PLANUL DE MANAGEMENT
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Parcului Natural Porțile de Fier
și al siturilor Natura 2000 ROSCI 0206 Porțile de Fier,
ROSPA 0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier și
ROSPA 0080 Munții Almăjului-Locvei
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Harta distribuției speciei Rhinolophus euryale
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Harta distribuției speciei Carabus variolosus
Harta distribuției speciei Cermabyx cerdo
Harta distribuției speciei Cordulegaster heros
Harta distribuției speciei Eriogaster catax
Harta distribuției speciei Lucanus cervus
Harta distribuției speciei Morimus funereus
Harta distribuției speciei Rosalia alpina
Harta distribuției speciei Bucephala clangula
Harta distribuției speciei Buteo lagopus
Harta distribuției speciei Chlydonias hybridus
Harta distribuției speciei Chlidonias niger
Harta distribuției speciei Ciconia nigra
Harta distribuției speciei Circus aeruginosus
Harta distribuției speciei Phalacrocorax pygmeus
Harta distribuției speciei Egretta alba
Harta distribuției speciei Egretta garzetta
Harta distribuției speciei Himantopus himantopus
Harta distribuției speciei Platalea leucorodia
Harta distribuției speciei Sterna hirundo
Harta distribuției speciei Aythya nyroca
Harta distribuției speciei Cygnus cygnus
Harta distribuției speciei Haliaeetus albicilla
Harta distribuției speciei Gavia arctica
Harta distribuției speciei Gavia stellata
Harta distribuției speciei Mergus albellus
Harta distribuției speciei Mergus merganser
Harta distribuției speciei Mergus serrator
Harta distribuției speciei Ardeola ralloides
Harta distribuției speciei Botaurus stellaris
Harta distribuției speciei Ixobrychus minutus
Harta distribuției speciei Merops apiaster
Harta distribuției speciei Accipiter brevis
Harta distribuției speciei Aquila chrysaetos
Harta distribuției speciei Aquila pomarina (Clanga pomarina)
Harta distribuției speciei Bubo bubo
Harta distribuției speciei Caprimulgus europaeus
Harta distribuției speciei Ciconia ciconia
Harta distribuției speciei Coracias garrulus
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Harta distribuției speciei Dendrocopos leucotus
Harta distribuției speciei Dendrocopos medius
Harta distribuției speciei Dryocopus martius
Harta distribuției speciei Emberzi hortulana
Harta distribuției speciei Lanius collurio
Harta distribuției speciei Otus scops
Harta distribuției speciei Lullula arborea
Harta distribuției speciei Picus canus
Harta distribuției speciei Strix uralensis
Harta distribuției speciei Crex crex
Harta distribuției speciei Aspius aspius
Harta distribuției speciei Barbus merdionalis
Harta distribuției speciei Gobio albipinnatus
Harta distribuției speciei Gymnocephalus baloni
Harta distribuției speciei Gymnocephalus schraetser
Harta distribuției speciei Cotus gobio
Harta distribuției speciei Zingel streber
Harta distribuției speciei Zingel zingel
Harta distribuției speciei Rhodeus sericeus amarus
Harta distribuției speciei Sabanejewia aurata
Harta distribuției speciei Colchium arenarium
Harta distribuției speciei Echium russicum
Harta distribuției speciei Marsilea quadrifolia
Harta distribuției speciei Phaeonia officinalis banatica
Harta distribuției speciei Pulsatilla grandis
Harta distribuției speciei Stipa danubialis
Harta distribuției speciei Tulipa hungarica
Harta distribuției speciei Thlaspi jankae
Harta unităților administrativ teritoriale
Harta utilizării terenului
Harta juridică a terenului
Harta infrastructurii rutiere și a căilor ferate
Harta privind perimetrul construit al localităților
Harta construcțiilor din ZPI și ZMD
Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural naţional
Harta obiectivelor turistice şi punctelor de belvedere
Harta presiunilor la nivelul ariei naturale protejate
Harta ameninţărilor la nivelul ariei naturale protejate
Harta distribuţiei impacturilor asupra speciilor
Harta distribuţiei impacturilor asupra habitatelor
Evaluarea stării de echilibru a peisajului
Harta peisajelor naturale - montane, depresiuni, podisuri
Harta peisajelor naturale - luncă, defileu și vale montană
Harta peisajelor naturale - peisaj de terasă
Harta peisajelor naturale - peisaje forestiere
Harta peisajelor naturale - pajiști
Harta peisajelor naturale - zone umede
Harta peisajelor agricole
Harta peisajelor urbane și rurale
Harta peisajului industrial - cariere halde
FOTOGRAFII
Specii de păsări și habitatele acrestora
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Descrierea sintetică a Planului de management
Parcul Natural Porţile de Fier este o arie naturală protejată înfiinţată prin Legea nr. 5/2000
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III a - Zone Protejate, ca
un teritoriu în care remarcabilă frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate în
condiţiile păstrării nealterate a tradiţiilor, iar îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor să fie
rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, desfăşurate în armonie cu natura.
Planul de management al ariei naturale protejate este documentul oficial care stabileşte cadrul
general de desfăşurare al acţiunilor din următorii cinci ani, promovate pentru îndeplinirea obiectivelor
ariei protejate, el urmând să stea la baza activităţilor Administraţiei şi al administraţiilor publice locale
din spaţiul ariei protejate.
Planul de management este un cadru stabil de integrare a problemelor de conservare a
biodiversităţii şi de protecţie a mediului natural şi cultural cu cele care vizează dezvoltarea socioeconomică în Parcul Natural Porţile de Fier şi un instrument de dialog între instituţiile care
gestionează resursele teritoriale ale acestui spaţiu. Acţiunile din planul de management au fost
formulate ţinând cont de resursele naturale, culturale, sociale şi economice din Parcul Natural Porţile
de Fier.
Ariile naturale protejate reglementate de Planul de Management propus sunt cele pentru care
s-au încheiat contractul de administrare nr. 5214/08.10.2014 între Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice și Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, respectiv contractul nr.
144/19.11.2014 între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și RNP Romsilva-Administrația Parcului
Natural Porțile de Fier RA. Aceste arii naturale protejate sunt: Parcul Natural Porțile de Fier, situl de
importanță comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier, ariile de protecție specială avifaunistică
ROSPA0026 Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier și ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei,
ariile naturale protejate de interes național: 2.299. Rezervaţia Naturală Balta Nera – Dunăre, 2.312,
Rezervaţia Naturală Baziaş, 2.307. Râpa cu lăstuni din Valea Divici, VI.13. Insula Calinovăţ, VI.14.
Divici-Pojejena, VI.12. Ostrov - Moldova Veche (Moldova Nouă), 2.298. Rezervaţia Naturală Valea
Mare, IV.13. Peștera cu Apă din Valea Polevii, 2.610. Locul fosilifer Şviniţa, 2.609. Cazanele Mari
şi Cazanele Mici, 2.611. Locul fosilifer Bahna, 2.607. Dealul Duhovnei, 2.597. Gura Văii –
Vârciorova, 2.625. Faţa Virului, 2.624.Cracul Crucii, 2.608. Dealul Vărănic, 2.598. Valea
Oglănicului și 2.622. Cracul Găioara.
Localizarea și suprafața ariilor naturale protejate, care fac obiectul prezentului plan de
management, este redată succint în tabelul următor:
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Localizarea ariilor naturale protejate
Tabel nr.1.
Nr.

Codul ariei

crt.

protejate

1.

D

2.

ROSCI0206

Tipul

Suprafața

Ariei protejate

ha

Porțile de Fier

Parc Natural

115.655 ha

Județele Caraș-Severin și Mehedinți

Porțile de Fier

Sit de importanță

124.293,00

Judeţul Caraş-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (93%), Cărbunari (36%),

Denumirea

comunitară

Localizare

Gârnic (>99%), Moldova Nouă (88%), Naidăş (<1%), Pojejena (98%),
Sfânta Elena (98%), Sicheviţa (84%), Socol (19%), Şopotu Nou (28%),
Topleţ (9%)
Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (51%),
Dubova (93%), Eşelniţa (58%), Iloviţa (65%), Orşova (82%), Şviniţa
(99%)

3.

ROSPA0026

Cursul Dunării-

Arie de Protecție

Baziaș-Porțile de Fier

Specială

(3%), Orșova (21%), Șvinița (11%)

Avifaunistică

Județul Caraș-Severin: Berzasca (3%), Moldova Nouă (15%), Pojejena

10.124,40

Județul Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin (10%), Dubova (5%), Eșelnița

(8%), Sfânta Elena (27%),
Sichevița (4%), Socol (6%)
4.

ROSPA0080

Munții Almăjului-

Arie de Protecție

Locvei

Specială

Dubova (89%), Eșelnița (55%),

Avifaunistică

Ilovița (65%), Orșova (78%), Șvinița (87%)

118.141,60

Județul Mehedinți: Breznița-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (41%),

Județul Caraș-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (90%), Cărbunari (36%),
Gârnic (>99%), Moldova Nouă
9

(85%),Naidăș (<1%), Pojejena (91%), Sfânta Elena (72%), Sichevița
(81%), Socol (13%), Șopotu Nou
(28%), Topleț (9%)
5.
6.

2.299

Porțile de Fier

Sit Ramsar

128.196,00

Județele Caraș-Severin și Mehedinți

Balta Nera

Rezervație

10,00

Se află în extremitatea vestică a județului Caraș-Severin la poalele

Naturală

Munților Locvei (grupă muntoasă din Munții Banatului ce aparțin

(Tip mixt)

Carpaților Occidentali), la gura de vărsare a Nerei în Dunăre, în Clisura
Dunării (regiune geografică aflată pe malul nordic al Dunării.

7.

2.312

Baziaș

Rezervație

170,90

Se află în extremitatea sud-vestică a județului Caraș-Severin, în partea

Naturală

sudică a Munților Locvei ce aparțin Munților Banatului (subdiviziune a

(Tip mixt)

Carpaților Occidentali), în apropierea drumului național DN57A care
leagă satul Pojejena de localitatea Socol.

8.

2.307

Râpa cu Lăstuni din

Rezervație

Valea Divici

Naturală

5,00

Se află în partea vestică a satului Divici, pe teritoriul administrativ al
comunei Pojejena, din județul Caraș Severin

(Tip mixt)
9.

VI.13

Insula Calinovăț

Arie de Protecție

24,00

Situată pe fluviul Dunare şi luciul de apa limitrof insulei până la o

Specială

adăncime de 2 m, în partea vestică a satului Divici, pe raza administrativa

Avifaunistică

a comunei Pojejena, județul Caraș Severin

(zonă umedă)
10.

VI.14

Divici-Pojejena

Arie de Protecție
Specială

498,00

Aria naturală se află în extremitatea sud-vestică a județului Caraș-Severin
(în Clisura Dunării), pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena

Avifaunistică
10

(zonă umedă)

(satele Belobreșca, Divici, Pojejena și Șușca), în imediata apropiere de
drumul național DN57A, care leagă localitatea Pojejena de Baziaș.

11.

VI.12

Ostrov Moldova

Arie de Protecție

Veche(Mldova Nouă)

Specială

Caraş-Severin. Aria de protecţie specială avifaunistică, zona umedă

Avifaunistică

insula Ostrov - Moldova Veche cuprinde insula Ostrov - Moldova Veche

(zonă umedă)

situată pe fluviul Dunărea şi luciul de apă limitrof insulei, până la o

1.627,00

Este situată pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Noua, judeţul

adâncime de 2 m.
12.

2.298

Valea Mare

Rezervație

1.179,00

Naturală

Se află pe teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă, în partea
estică al acestuia.

(Tip mixt)
13.

IV.13.

Peștera cu Apă din

Rezervație

Valea Polevii

Naturală

3,20

Se află pe teritoriul nordic al satului Sfânta Elena, în partea nord-estică a
localității Coronini, județul Caraș Severin.

(Tip speologic)
14.

15.

2.610

2.609

Locul fosilifer Svinița

Rezervație

95,00

Se află în extremitatea vestică a județului Mehedinți (în Munții Almăjului

Naturală

și Locvei, pe malul stâng al Dunării), pe teritoriul nord-vestic al satului

(Tip

Svinița, lângă drumul național DN57 care leagă Drobeta Turnu-Severin

paleontologic)

de Moldova Nouă

Cazanele Mari și

215,00

Cazanele Mici
16.

2.611

Locul fosilifer Bahna

Rezervație
Naturală

10,00

Se află în partea central-vestică a județului Mehedinți (în Podișul Getic,
în Munții Almăjului și Locvei), pe teritoriul vestic al satului Bahna și cel
nordic al localității Ilovița.
11

(Tip
paleontologic)
17.

18.

2.607

2.597

Dealul Duhovnei

Rezervație

50,0

Se află în Clisura Dunării, în partea vestică a județului Mehedinți (în

Naturală

Munții Almăjului și Locvei), pe teritoriul sud-vestic al satului Bahna și

(Tip forestier)

cel sud-estic al localității Ilovița.

Gura Văii –

Rezervație

Vârciorova

Naturală

malul stâng al Dunării în Munții Almăjului și Locvei), pe teritoriul nord-

(Tip floristic)

vestic al satului Gura Văii, lângă drumul național DN6 care leagă

305,00

se află în partea sud-vestică a județului Mehedinți (în Podișul Getic, pe

municipiul Drobeta Turnu-Severin de municipiul Orșova, în apropierea
rezervațiilor naturale Cracul Crucii și Cracul Găioara
19.

2.625

Fața Virului

Rezervație

6,00

Se află în partea sud-vestică a județului Mehedinți în Podișul Getic, pe

Naturală

malul stâng al Dunării (aproape gura de vărsare a râului Bahna în

(Tip botanic)

Dunăre) în Munții Almăjului și Locvei), pe teritoriul nord-vestic al
satului Gura Văii, lângă drumul național DN6 care leagă municipiul
Drobeta Turnu-Severin de municipiul Orșova

20.

2.624

Cracul Crucii

Rezervație

2,00

Se află în partea sud-vestică a județului Mehedinți (în Podișul Getic, pe

Naturală

malul stâng al Dunării în Munții Almăjului și Locvei), pe teritoriul vestic

(Tip botanic)

al satului Gura Văii, lângă drumul național DN6 care leagă municipiul
Drobeta Turnu-Severin de municipiul Orșova.

21.

2.608

Dealul Vărănic

Rezervație
Naturală

350,00

Se află în Clisura Dunării, în partea vestică a județului Mehedinți (în
Podișul Getic), pe malul stâng al Dunării (în Munții Almăjului și Locvei),

(Tip mixt)
12

pe teritoriul vestic al satului Breznița-Ocol, lângă drumul național DN6
care leagă municipiul Drobeta Turnu-Severin de municipiul Orșova
22.

2.598

Valea Oglănicului

Rezervație

150,00

Se află în extremitatea sud-vestică a județului Mehedinți, în lunca văii

Naturală

Oglănicului (aproape de Insula Banului), în partea sud-estică (în aval) de

(Tip floristic și

satul Gura Văii, în imediata apropiere a drumului european E70.

faunistic)
23.

2.622

Cracul Găioara

Rezervație

5,00

Se află în extremitatea sud-estică a Parcului Național Porțile de Fier, pe

Naturală

teritoriul vestic al satului Dudașu Schelei, în partea sud-vestică a

(Tip botanic)

județului Mehedinți (în Podișul Getic, pe malul stâng al Dunării în Munții
Almăjului și Locvei), lângă drumul național DN6 care leagă municipiul
Drobeta Turnu-Severin de municipiul Orșova
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Elementele de interes conservativ pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate
enumerate mai sus sunt:
1.Parcul Natural Porțile de Fier – elementele pentru care s-a declarat ca are naturală protejată
se regăsesc în desemnarea siturilor Natura2000, a sitului Ramsar, precum și a rezervațiilor naturale
specificate mai sus și detaliate în cele ce urmează.
2. Situl Ramsar Porțile de Fier - îndeplinind 7 din cele 9 criterii de desemnare, după cum
urmează: Criteriul nr. 1: Situl conţine zone umede unice, rare sau representative, Criteriul nr. 2: O
zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă poate asigura condiţii de
existenţa a unor specii critic periclitate, periclitate sau vulnerabile sau comunităţi ecologice
ameninţate, Criteriul nr. 3: O zonă umedă poate fi considerată de importanţă internaţională dacă
poate susţine populaţii de plante şi animale importante pentru menţinerea diversităţii biologice dintro anumită regiune biogeografică, Criteriul 4: O zonă poate fi considerată de importanţă
internaţională dacă poate susţine specii de animale şi plante, într-un anumit stadiu critic al evoluţiei
ontogenetice sau poate asigura refugiu în condiţii neprielnice, Criteriul nr. 5: O zonă umedă poate
fi considerată de importanţă internaţională dacă în mod obişnuit asigură condiţii optime pentru peste
20000 de păsări acvatice, Criteriul nr. 7 O zonă umedă poate fi considerată de importanţă
internaţională dacă poate asigura condiţiile necesare pentru un important procent de subspecii,
specii sau familii de peşti autohtoni, în diferite stadii ale ciclului de viaţă, pentru relaţiile
interspecifice şi/sau pentru populaţiile reprezentative care aduc şi dau beneficii şi/sau valori zonelor
umede şi care implicit contribuie la diversitatea biologică globală, Criteriul nr. 8: O zonă umedă
poate fi considerată de importanţă internaţională dacă reprezintă o importantă sursă trofică pentru
peşti, pentru depunerea icrelor acestora, creşterii alevinilor şi/sau pentru efectuarea migraţiilor
înspre sau dinspre zonele umede.
3.Situl de importanță comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier
Tipuri de habitate:
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau
Isoëto-Nanojuncetea;
3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara;
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition;
3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion
fluitantis şi Callitricho-Batrachion;
3280 Râuri mediteraneene cu scurgere permanentă cu specii din Paspalo-Agrostidion şi
perdele de Salix şi Populus alba -prezenţa acestui habitat este incertă în România, fiind totuşi
menţionat ca prezent pe teritoriul parcului în anexa nr. 1 a Ordinului ministrului mediului şi
dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare, şi anexa nr. 2 a Ordonanţei de urgenţă
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a Guvernului 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a se face studii în vederea
stabilirii prezenţei certe a acestui habitat pe suprafaţa parcului;
40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice;
6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi;
6190 Pajişti panonice de stâncării - Stipo-Festucetalia pallentis;
6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros FestucoBrometalia;
6260* Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri;
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin;
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii;
8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase;
8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe
stâncării silicioase;
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis;
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;
9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica -Aremonio-Fagion;
91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos;
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae;
91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen - Erythronio-Carpiniori;
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun;
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen;
92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
9530* Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica;
Specii de mamifere: Barbastella barbastellus-liliac cârn; Canis lupus-lup; Lutra lutra-vidră,
lutră; Lynx lynx-râs; Miniopterus schreibersi-liliac cu aripi lungi; Myotis bechsteini-liliac cu urechi
mari; Myotis blythii-liliac comun mic; Myotis capaccinii-liliac cu picioare lungi; Myotis dasycnemeliliac de iaz; Myotis myotis-liliac comun; Rhinolophus blasii-liliacul cu potcoavă a lui Blasius;
Rhinolophus euryale-liliacul mediteranean cu potcoavă; Rhinolophus ferrumequinum-liliacul mare
15

cu potcoavă; Rhinolophus hipposideros-liliacul mic cu potcoavă; Rhinolophus mehelyi-liliacul cu
potcoavă a lui Mehely.
Specii de amfibieni si reptile: Bombina bombina-buhai de baltă cu burta roşie; Bombina
variegata-buhai de baltă cu burta galbenă; Emys orbicularis-ţestoasă de apă; Testudo hermanniţestoasă de uscat bănăţeană.
Specii de peşti: Aspius aspius-avat; Barbus meridionalis -moioagă; Cottus gobio-zglăvoc;
Gobio albipinnatus-porcuşor de nisip; Gymnocephalus baloni-ghiborţ de râu; Gymnocephalus
schraetzer-răspăr; Misgurnus fossilis-tipar; Pelecus cultratus-sabiţă; Rhodeus sericeus amarusboare; Sabanejewia aurata-dunariţă; Umbra krameri-tigănuş; Zingel streber-fusar; Zingel zingelpietrar.
Specii de nevertebrate: Austropotamobius torrentium-racul de ponoare; Callimorpha
quadripunctaria-fluture; Carabus variolosus-carab; Cerambyx cerdo-croitor mare; Cordulegaster
heros-libelula, calul dracului- Eriogaster catax; Euphydryas maturna-fluture; Lucanus cervusrădaşcă, răgacea; Lycaena dispar-fluture; Maculinea nausithous-fluture; Maculinea teleius-fluture;
Morimus funereus-croitorul cenuşiu; Osmoderma eremita-gândac sihastru, pustnic; Pilemia tigrinacroitor marmorat; Rosalia alpina-croitor de fag; Theodoxus transversalis-melc; Unio crassus-scoica
de râu.
Specii de plante: Agrimonia pilosa-turiţă; Asplenium adulterinum-feriguţă, ruginită;
Colchicum arenarium-brânduşă; Echium russicum-capul şarpelui; Eleocharis carniolica; Gladiolus
palustris-gladiolă de baltă; Himantoglossum caprinum-ouăle popii; Marsilea quadrifolia-trifoiaş de
baltă; Paeonia officinalis ssp. banatica-bujor; Pulsatilla grandis; Stipa danubialis-colilie; Thlaspi
jankae-punguliţă; Tulipa hungarica-lalea galbenă.
4.Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0026 Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de
Fier
Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegetaţie tip de Hidrocharition, pajişti cu
tufişuri de sălcii arbustive, constituind un punct de concetrare pe plan naţional şi european a
numeroase specii de păsări sălbatice, fiind unul din puţinele locuri în care pe o suprafaţă atât de
restrânsă, să se poată întâlni un număr atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în aceasta zonă:
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Păsări: Milvus migrans-gaie neagră,
Pandion haliaetus-uligan pescar, Buteo rufinus-şorecar mare, Ciconia nigra-barză neagră, Circus
cyaneus-erete vânăt, Cygnus cygnus-lebădă de iarnă, Egretta alba-egretă mare, Egretta garzettaegretă mică, Gavia arctica-cufundar polar, Gavia stellata-cufundar mic, Haliaeetus albicilla-codalb,
Mergus albellus-ferestraş mic, Phalacrocorax pygmeus-cormoran mic.
Alte specii importante de fauna: Bombina bombina-buhai de baltă cu burta roşie, Bombina
variegata-buhai de baltă cu burta galbenă, Bufo bufo-broască râioasă brună, Emys orbicularis-

16

ţestoasă de apă, Gymnocephalus baloni-ghiborţ de râu, Gymnocephalus schraetzer-răspăr, Zingel
streber-fusar, Zingel zingel-pietrar.
Situl este important în perioada de migraţie pentru următoarele specii de păsări: Mergus
albellus-ferestraş mic, Cygnus cygnus-lebădă de vară, Egretta alba-egreta mare, Aythya nyroca-raţa
roşie, Anas platyrhynchos-raţa mare, Phalacrocorax pygmaeus-cormoranul mic, Ayhtya ferina-raţa
cu cap castaniu, Aythya fuligula-raţă moţată, Bucephala clangula-raţă sunătoare.
Deasemeni situl este important pentru iernat pentru următoarele specii de păsări: Mergus
albellus-ferestraş mic, Cygnus cygnus-lebădă de vară, Egretta alba-egreta mare, Anas platyrhynchosraţa mare, Phalacrocorax pygmaeus-cormoranul mic, Ayhtya ferina-raţa cu cap castaniu, Aythya
fuligula-raţă moţată, Bucephala clangula-raţă sunătoare, Fulica atra-lişiţă.
În perioada de migraţie a păsărilor situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări
de baltă, fiind declarat ca sit RAMSAR.
5.Aria de protecție special avifaunistică ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei
Zona deluroasă şi de munte, în partea de sud are caracter submediteranean. Întâlnim aici stânci
abrupte, păduri mari de foioase, fâneţe şi păşuni în stare semi-naturală oferând adăpost pentru o gamă
variată de specii. Impactul antropic este puţin semnificativ. Au apărut aici unele specii de păsări cu
distribuţie sudică, care cuibăresc doar în câteva zone ale ţării, ca uliul cu picioare scurte, acesta fiind
unul dintre cele două locuri de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei.
Tot în zona găsim cele mai mari efective de şerpar din afara Dobrogei, situl fiind important şi
pentru o serie de specii de pădure, de stâncării respectiv partea de nord-vest deţine populaţii mari de
presură de grădină şi de barză albă.
Diversitatea litologică a acestui masiv montan: roci cristaline, magmatice şi sedimentare, a
dus la individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente spectaculoase-Cazanele
Dunării, creste şi abrupturi calcaroase, chei, peşteri, cascade, forme de relief vulcanic, depresiuni şi
altele.
Specii de interes conservativ global – 1 specie: Coracias garrulus-dumbrăveanca;
Populaţii importante din 12 specii amenintaţe la nivelul Uniunii Europene – 12 specii: Aquila
chrysaetos-acvila de munte, Hieraaetus pennatus-acvila mică, Circaetus gallicus-şerpar, Accipiter
brevipes-uliul cu picioare scurte, Falco peregrinus-şoim călător, Haliaeetus albicilla-codalb, Bubo
bubo-buha, Ciconia ciconia-barza albă, Dendrocopos leucotos-ciocănitoare cu spate alb,
Dendrocopos medius-ciocănitoare de stejar, Dryocopus martius-ciocănitoarea neagră, Picus canusghionoaie sură şi Emberiza hortulana-presura de grădină.
Situl este deasemeni important pentru:
a)Specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Păsări: Aquila chrysaetos-acvila de
munte, Aquila pomarina-acvila ţipătoare mică, Accipiter brevipes-uliu cu picoare scurte, Bonasa
bonasia-ieruncă, Bubo bubo-buhă, Ciconia ciconia-barză albă, Circaetus gallicus-şerpar,
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Caprimulgus europaeus-caprimulg, Coracias garrulus-dumbrăveancă, Dendrocopos leucotosciocănitoare cu spate alb, Dendrocopos medius-ciocănitoare de stejar, Dryocopus martiusciocănitoare neagră, Falco peregrinus-şoim călător, Hieraaetus pennatus-acvilă mică, Haliaeetus
albicilla-codalb, Lullula arborea-ciocârlie de pădure, Lanius collurio-sfrâncioc roşiatic, Pernis
apivorus-viespar, Strix uralensis-huhurez mare, Picus canus-ghionoaie sură, Emberiza hortulanapresură de grădină;
b)Alte specii importante de floră şi faună: Acer pseudoplatanus -paltin, Carpinus orientaliscărpiniţă, Corylus colurna-alun, Fagus sylvatica-fag, Padus mahaleb-vişin turcesc, Cotinus
coggygria-scumpia, Fraxinus excelsior-frasin, Cerambyx cerdo-croitor, Capreolus capreoluscăprioară, Martes martes-jder de copac, Sciurus vulgaris-veveriţă, Canis lupus-lup, Lynx lynx-râs,
Meles meles-viezure, Sus scrofa-porc mistreţ.
6.Rezervaţia naturală Balta Nera – Dunăre
Rezervația dispune de mai multe tipuri de habitate de interes național, astfel: ape stătătoare
oligotrofe, lacuri eutrofe cu un conținut important de substanțe minerale dizolvate în apă, suprafețe
acoperite cu papură și stuf și ape cu vegetație abundentă dezvoltată pe fundul lacurilor. Aria naturală
asigură condiții de hrană și viețuire pentru mai multe specii de păsări (migratoare, de pasaj sau
sedentare), mamifere, amfibieni, reptile și pești.
Flora rezervației naturale este constituită în cea mai mare parte din vegetație hidrofilă și
higrofile cu specii arboricole de Populus alba - plop alb, Salix alba- răchită albă, Salix purpurea răchită roșie. Ierburile sunt reprezentate de specii de Salvinia natans - peștișoară, Marsilea
quadrifolia - trifoi cu patru foi, Iris pseudacorus - stânjenel galben de baltă, Butomus umbellatus crin de baltă, precum și stuf, papură sau rogozuri.
Păsări: Circus aeruginosus - erete de stuf, Egretta garzetta - egretă mică, Phalocrocorax
pygmeus - cormoran mic, Ixobrychus minutus - stârc pitic, Botaurus stellaris - buhai de baltă, Egretta
alba - egretă mare, Tyto alba – striga și Alcedo atthis - pescăruș albastru;
Mamifere: Canis lupus - lup, Sus scrofa – mistreț, Vulpes vulpes – vulpe, Lutra lutra - vidră
de râu, Spermophilus citellus - popândău;
Amfibieni și reptile: Bufo viridis - broască râioasă verde, Hyla arborea - brotăcel, Bufo bufo
- broască râioasă, Bombina bombina - buhai de baltă cu burtă roșie, Emys orbicularis - broască
țestoasă de baltă, Elaphe longissima - șarpele lui Esculap, Natrix tessellata - șarpe de apă;
Pești: Misgurnus fossilis - țiparul electric, Aspius aspius - avat, Umbra krameri - țigănuș,
Gobio kessleri - petroc, Cobitis elongate - fâsă mare
7.Rezervaţia naturală Baziaş
Rezervația forestieră a fost creată cu scopul de a proteja arbori și arbuști din specii de: Quercus
cerris - cer, Quercus pubescens - stejar pufos, Fraxinus ornus - mojdrean, Tilia tomentosa - tei
argintiu și Cornus mas – corn.
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Stratul erbaceueste format din următoarele specii (unele foarte rare sau endemice pentru
această zonă): Paeonia officinalis ssp. banatica - bujor bănățean, Iris reichenbachii - stânjenelul de
stâncă sau Gladiolus illyricus - gladiolă sălbatică.
8.Râpa cu lăstuni din Valea Divici
Aria naturală reprezintă o zonă cu pajiști acoperite cu vegetație și abrupturi formate în
depozite loessoide; ce adăpostește și asigură condiții de hrană și cuibărit pentru colonii de Riparia
riparia - lăstuni de mal, o specie din Ordinul Passeriformes.
Flora rezervației este constituită din specii de Paeonia officinalis – bujor bănățean, Iris
graminea - stânjenel, Gladiolus imbricatus - săbiuță, Crocus moesicus - brândușă galbenă, Colchicum
autumnale - brândușă de toamnă.
Fauna este reprezentată de specii păsări, dintre care: Riparia riparia - lăstun de mal, Hirundo
rupestris - lăstun de stâncă, Hirundo daurica - rândunica roșcată, Alectoris greaca - potârnichea de
stâncă, Apus melba - lăstun mare sau Emberiza cirlus - presura bărboasă.
9.Insula Calinovăţ
Situată pe Dunăre, la cca. 8 km aval de intrarea fluviului în România, este primul ostrov
dunărean românesc întâlnit pe cursul său. Insula are un sol nisipos-pietros, cu pâlcuri de pădure unde
predomină specia arboricolă de Salix alba - răchită albă, cu floră și faună specifică zonelor umede.
Fauna rezervației are o diversitate faunistică mare dintre care unele specii sunt protejate la
nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN.
Specii de păsări: Egretta alba - egretă albă, Egretta garzetta - egretă mică, Gavia sttelata cufundar mic, Gavia arctica - cufundar polar, Ciconia nigra - barză neagră, Cygnus cygnus - lebădă
de iarnă, Mergus albellus - ferestraș mic, Milvus migrans - gaia neagră, Circus cyaneus - erete vânăt,
Haliaeetus albicilla - codalb, Pandion haliaetus - uligan pescar, Buteo rufinus - șorecar mare,
Phalacrocorax pygmeus - cormoran mic.
Reptile și broaște: Natrix tesellata - șarpe de apă, Bombina bombina - buhai de baltă cu burtă
roșie, Emys orbicularis - țestoasă de baltă, Bufo bufo - broască râioasă.
Specii de pești: Umbra krameri - țigănuș, Romanogobio kesslerii - porcușor de nisip, Barbus
petenyi - moioagă, Cobitis taenia - zvârlugă, Cottus gobio - zglăvoacă, Misgurnus fossilis - țipar,
Aspius aspius - avat.
Flora este constituită din arbori, ierburi și flori cu specii de: Salix alba - salcie albă, Salix
purpurea - salcie roșie, Populus alba - plop alb, Phragmites australis - stuf, Typha sp. - papură,
Botomus umbellatus - crin de baltă, Iris pseudacorus - stânjenel de baltă sau Salvinia natans peștișoară.
10.Divici-Pojejena
În arealul rezervației este semnalată prezența mai multor păsări enumerate în anexa I-a a
Directivei Consiliului European 79/409/CE din 2 aprilie 1979 (privind conservarea păsărilor
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sălbatice); sau aflate pe lista roșie a IUCN. Rezervația naturală asigură condiții de cuibărit, hrană și
viețuire mai multor specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare; dintre care: Egretta garzetta
- egretă, Egretta alba - egretă mare, Ciconia nigra - barză neagră, Milvus migrans - gaia neagră,
Mergellus albellus – ferestraș mic, Cygnus cygnus - lebădă de iarnă, Circus cyaneus - eretele vânăt,
Gavia stellata - cufundar mic, Gavia arctica - cufundar polar, Buteo rufinus - șorecarul mare,
Haliaeetus albicilla - codalb, Pandion haliaetus – uligan pescar, Tyto alba - strigă, Phalacrocorax
pygmeus - cormoran mic, Botaurus stellaris - buhai de baltă, Ixobrychus minutus - stârc pitic, Alcedo
atthis - pescăruș albastru, Circus aeruginosus - erete de stuf.
Fauna rezervației are în componență și câteva specii de reptile, amfibieni și pești; dintre care
unele protejate prin Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) sau aflate pe lista roșie a IUCN. Specii
de reptile și amfibieni: Zamenis (Elaphe) longissima - șarpele lui Esculap, Natrix tessellata - șarpele
de apă, Emys orbicularis - țestoasa de baltă, Testudo hermanni beottgeri - țestoasa lui Herman,
Bombina variegata - izvorașul-cu-burta-galbenă, Bombina bombina - buhaiul de baltă cu burta roșie,
Bufo bufo - broasca râioasă brună, Hyla arborea - brotăcelul, Rana dalmatina -broasca-roșie-depădure și Bufo viridis - broască râioasă verde.
Pești cu specii de: Cottus gobio - zglăvoacă, Umbra krameri - țigănuș, Aspius aspius - avat,
Barbus meridionalis petenyi - mreană vânătă, Gobio kessleri - porcușor de nisip, Cobitis taenia zvârlugă, Cobitis elongata - fâsă mare, Zingel zingel - fusar și Misgurnus fossilis - țipar.
11.Ostrov - Moldova Veche
Aria naturală reprezintă un ostrov (insulă cu energie mică de relief), cu luciu de apă, teren
mlăștinos, vegetație specifică zonelor umede și păduri; ce găzduiește și asigură condiții de hrană și
cuibărit pentru specii de păsări acvatice clocitoare. Rezervația naturală fost înființată în scopul
protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice
aflate în arealul Clisurii Dunării.
Flora lemnoasă a rezervației este constituită din specii arboricole de Salix alba - răchită albă,
Salix purpurea - răchită roșie și Populus alba - plop alb. La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe
rarități floristice din speciile: Iris pseudacorus - stănjenel de baltă, Salvinia natans - peștișoară,
Elodea canadensis - ciuma-apelor, Phragmites australis - stuf și Butomus umbellatus - crin de baltă.
Fauna este una bine diversificată, cuprinzând numeroase specii de păsări, insecte, pești, reptile
și amfibieni, dintre care unele protejate la nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN.
Specii de păsări: Gavia stellata - cufundar mic, Gavia arctica - cufundar polar, Egretta
garzetta - egretă mică, Ardea (Egretta) alba - egretă albă, Ciconia nigra - barză neagră, Cygnus
cygnus - lebădă de iarnă, Mergus albellus - ferestraș mic, Circus cyaneus - erete vânăt, Pandion
haliaetus – uligan pescar, Buteo rufinus - șorecar mare.
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Specii de pești: Umbra krameri - țigănuș, Romanogobio kesslerii - porcușor de nisip, Barbus
petenyi - moioagă, Cobitis taenia - zvârlugă, Cottus gobio - zglăvoacă, Misgurnus fossilis - țipar,
Aspius aspius - avat.
Reptile și amfibieni: Natrix tesellata - șarpe de apă, Zamenis (Elaphe) longissima - șarpele lui
Esculap, Bombina bombina - buhai de baltă cu burta roșie, Bufo bufo - broască râioasă, Emys
orbicularis - țestoasă de baltă, Rana dalmatina - broasca-roșie-de-pădure.
12. Rezervaţia naturală Valea Mare
Aceasta prezintă o zonă cu un relief bine diversificat: abrupturi calcaroase, avene, peșteri,
doline, lapiezuri, izvoare, uvale, chei și cursuri de ape (pâraiele Mudavița Seacă, Apele Albe, Ogașu
Rău, Ogașu Tisa, Ogașu Greci). Valea Mare adăpostește și protejează o gamă diversă de specii, cu
elemente floristice și faunistice specifice Munților Occidentali..
Rezervația naturală fost înființată în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare
de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice din extremitatea sud-vestică a Munților Banatului
(grupare montană ce aparține lanțului carpatic al Occidentalilor).
Flora rezervației este constituită din următoarele specii de arbori și arbuști: Fagus sylvatica fag, Carpinus betulus - carpen, Tilia cordata - tei pucios, Tilia tomentosa - tei argintiu, Acer
pseudoplatanus - paltin de munte, Cerasus avium - cireș sălbatic, Corilus avellana - alun, Corvus
mas - corn, Fraxinus ornus - mojdrean, Carpinus orientallis - cărpiniță, Crataegus monogyna păducel, Cotinus coggygria - scumpie, Prunus mahaleb - vișin turcesc.
În startul erbaceu, sunt întâlnite mai multe rarități floristice, printre care: Daphne laureola iedera mare, Genista ovata - drobița, Asperula taurina -steluțe, Asperula odorata - vinarița,
Calamintha oficinallis – menta, Echinops bannaticus - măciuca ciobanului, Dianthus kitaibelii garofița și Dianthus banaticus – garofița, Centaurea atropurpurea - vânăta purpurie, Orchis pallens
- poroinic galben.
Fauna este reprezentată de specii protejate la nivel european sau aflate pe lista roșie a IUCN.
Specii de mamifere: Vulpes vulpes – vulpe, Canis lupus - lup, Sus scrofa - mistreț, Lynx linx
- râs, Sciurus vulgaris - veveriță, Rhinolophus euryale - liliac mediteranean, Rhinolophus blasii liliacul lui Blasius.
Păsări: Apus apus - lăstun mare, Hirundo rupestris - lăstun de stâncă, Emberiza cirlus - presură
bărboasă, Oeananthe hispanica - pietrarul bănățean, Neophron percnopterus - vultur alb, Hirundo
daurica - rândunică roșcată;
Reptile și amfibieni: Vipera ammodytes - vipera cu corn, Dolichophis (Coluber) caspius șarpele rău, Testudo hermanni boettgeri - țestoasa de uscat, Rana esculenta - broasca verde, Bufo
bufo - broasca râioasă brună.
13.Peștera cu Apă din Valea Polevii
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Reprezintă o cavitate (peștera dezvoltată în calcare recifale, cu diverse forme concreționare)
ce adăpostește faună cavernicolă (colonii de lilieci).
14.Locul fosilifer Şviniţa
Reprezintă o zonă depresionară în Clisura Dunării, unde, în stratele cu conglomerate de
calcare și marne (într-un afloriment de 5 km.) se află importante depozite de faună fosiliferă
constituită în cea mai mare parte din amoniti, brahiopode (nevertebrate marine bivalve) atribuită
perioadei geologice a jurasicului mediu, ce aparține mezozoicului
15.Cazanele Mari şi Cazanele Mici
Prin Cazanele Dunării se înţelege porţiunea de defileu cuprinsă între Plavişeviţa şi Ogradena,
care formează o unitate geomorfologică bine individualizată. Bazinetul miocen de la Dubova împarte
Cazanele Dunării în două porţiuni distincte: Cazanele Mari şi Cazanele Mici. Între bazinetul Dubovei
şi Plavişeviţa sunt Cazanele Mari. Cu o lungime de 3,8 km şi o lăţime de 200 – 350 m, ele sunt
formate din Dealul Ciucaru Mare - 318 m, ai cărui pereţi abrupţi mărginesc latura stângă a fluviului
şi Dealul Ştirbăţul Mare - 768 m situat pe partea dreaptă a fluviului. Între bazinetul Dubovei şi
Ogradena se află Cazanele Mici, având 3,6 km lungime şi 150 – 350 m lăţime. Ele sunt alcătuite din
Dealul Ciucaru Mic-313 m şi Dealul Ştirbăţul Mic-626 m.
Flora din zona Cazanelor conţine multe elemente submediteraneene în amestec cu cele
central-europene. La baza abruptului se întâlnesc arborete de Fagus sylvatica - fag, Fagus taurica fag de Crimeea, Fagus orientalis - fag oriental, Carpinus orientalis - cărpiniţă, Fraxinus ornus mojdrean, Acer monspessulanum – jugastrul de Banat, Corylus colurna - alun turcesc. În zonele cele
mai însorite creşte Quercus cerris - cerul, alături de Quercus pubescens - stejar pufos, Quercus
dalechampii - gorunul, Q. polycarpa - gorunul, Syringa vulgaris - liliacul sălbatic. În zonele umbrite,
la numai 120 m altitudine, se dezvoltă Taxus baccata - tisa, relict terţiar şi monument al naturii.
Alte specii de plante ocrotite în cadrul rezervaţiei mai sunt: Tulipa hungarica - laleaua
Cazanelor, Iris reichenbachii - stânjenelul de stâncă, Campanula crassipes - clopoţeii Cazanelor,
Cephalaria laevigata - sipica, Saponaria glutinosa - săpunariţa roşie, Cerastium banaticum - cornuţul
Stipa aristela - colilia, Stipa danubialis – colilia şi altele.
Relieful carstic este bine reprezentat atât prin forme de suprafaţă, lapiezuri şi câmpuri de
lapiezuri – specifice mai ales Cazanelor Mici, doline şi uvale – ce dau nota dominantă a Cazanelor
Mari, cât şi de adâncime, fiind identificate 7 peşteri, cu o lungime totală de 2155 m, din care cea mai
importantă este peştera Ponicova. La intrarea în peştera Ponicova, pârâul cu acelaşi nume creează
nişte chei scurte şi sălbatice şi un pod natural lung de circa 25 m şi înalt de 6 – 8 m. Această peşteră
are o lungime totală de 1666 m, străbătând Ciucaru Mare şi ieşind în Dunăre.
17.Locul fosilifer Bahna
Reprezintă o zonă depresionară în bazinul râului Bahna, unde, în mai multe nivele litologice
(strate cu conglomerate de calcare, argile, argile marnose și marne și marnă) se află importante
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depozite de faună fosiliferă (constituită în cea mai mare parte din moluște, echinide și foraminifere)
datată în sarmațian.
18.Dealul Duhovnei
Reprezintă o zonă cu rol de protecție pentru mai multe specii de gorun (Quercus petraea)
secular, care vegetează în asociere cu alunul turcesc (Corylus colurna).
19.Gura Văii – Vârciorova
Reprezintă o zonă cu rol de protecție pentru mai multe specii floristice rare, unele aflate pe
Lista roșie a IUCN. Flora este constituită dintr-o mare varietate de arbori și arbuști cu specii de
Quercus frainetto - gârniță, Quercus delacamphii - gorun auriu, Quercus virgiliana - stejar, Prunus
mahalaeb - vișin turcesc, Crataegus pentagyna - gherghinar, Crataegus nigra - păducel negru,
Cotinus coggygria - scumpie, Corylus colurna - alun și Ficus carica - smochin.
În stratul erbaceu sunt întâlnite specii floristice rare (unele endemice), astfel: Ceterach
officinarum - unghia ciutei, Cachrys ferulacea - mărarul Porților de Fier, Dianthus banaticus garofiță și Dianthus variciorovensis - garofiță, Cheilanthes marantae - feriga Cazanelor, Petrorhagia
saxifraga - cămașa romanilor, Verbascum vârciorovae - lumânărica, (Cephalaria uralensis var.
multifida - sipică și Minuartia capillacea - mierluță.
20.Faţa Virului
Reprezintă o zonă (versanți abrupți, praguri și săritori, văi, cheiuri, cascade) acoperită cu
păduri de Quercus virgiliana - stejar și Quercus petraea - gorun în amestec cu specii de Juglans regia
-nuc, Celtis australis - sâmbovină, Prunus mahaleb - vișin turcesc și Corylus avellana - alun și
Corylus colurna- alun turcesc. Aria naturală protejează mai multe specii floristice rare (unele aflate
pe Lista roșie IUCN), printre care: Cachrys ferulacea - mărarul Porților de Fier, specii endemice ca
Rubus severinensis - mur și Minuartia cataractarum - mierluță și Dianthus banaticus - garofița.
21.Cracul Crucii
Reprezintă o zonă cu rol de protecție pentru mai multe specii floristice rare, printre care:
Ceterach officinarum - unghia ciutei, Cachrys ferulacea - mărarul Porților de Fier, Dianthus
banaticus - garofiță și Dianthus variciorovensis - garofiță, Cheilanthes marantae - feriga Cazanelor
și Minuartia capillacea - mierluță.
22.Dealul Vărănic
Reprezintă o zonă naturală cu tufărișuri submediteranene dezvoltate pe substrate calcaroase,
ce protejează mai multe specii de floră (cărpiniță, mojdrean, liliac sălbatic) și faună (vipera cu corn,
țestoasa lui Herman) specifice Munților Occidentali..
23.Valea Oglănicului
Printre speciile floristice semnalate în arealul rezervației se află specia balcanică Gladiolus
illyricus - gladiolă sălbatică (săbiuță), precum și specia Paeonia daurica – bujor, element pontic,
Pulsatilla grandis - sâsânel, Stipa danubialis - colilie.
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21.Cracul Găioara
Reprezintă o zonă naturală cu rol de protecție pentru mai multe specii floristice (relicte
terțiare) rare, printre care: Ephedra distachya - cârcel, Ceterach officinarum - unghia ciutei, garofițe
Dianthus banaticus - garogiță și Dianthus variciorovensis - garofiță, Cephalaria uralensis var.
multifida - sipică, Scorzonera lanata - lăptiucă, Stipa danubialis – colilie și Centaurea atropurpurea
- pesmă, unele aflate pe Lista Roșie IUCN.
Scopul planului de management este acela de a promova un model de gestionare durabilă şi
socială care să permită dezvoltarea comunităţilor umane, în condiţiile conservării peisajului, a
diversităţii biologice şi a celorlalte valori ale mediului natural şi cultural din arealul ariilor naturale
protejate.
În acest sens, Planul de management al ariilor naturale protejate urmăreşte integrarea
obiectivelor de conservare şi protecţie a resurselor naturale în cadrul preocupărilor actorilor locali şi
promovarea unei opinii comune pentru a obţine colaborarea continuă a acestora în gestionarea
patrimoniului ariilor naturale protejate.
Managementul ariilor naturale protejate urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând păstrarea
folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor şi practicilor agricole
la care se adaugă cultura tradiţională a populaţiei locale.
De asemenea, prin prevederile Planului de Management, se oferă publicului posibilităţi de
recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.
Obiectivele Planului de Management al ariilor naturale protejate vizează:
a)Conservarea peisajului, inclusiv a celui rezultat în urma activităţilor umane;
b)Menţinerea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional într-o stare de conservare
favorabilă sau îmbunătățirea stării de conservare a acestora, după caz, conservarea peisajelor
caracteristice şi a elementelor geologice, geomorfologice şi paleontologice specifice;
c)Menţinerea si promovarea valorilor culturale şi a tradiţiilor comune şi /sau specifice fiecărei
etnii;
d)Formarea prin educaţie ecologică, informare, conştientizare şi consultare, a unei atitudini
favorabile a comunităţilor locale şi a factorilor de decizie, faţă de valorile parcului, influenţarea
percepţiei şi comportamentului vizitatorilor în spiritul imperativelor de conservare a patrimoniului
parcului, precum şi de dezvoltare durabilă locală şi regională;
e)Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor şi eliminarea celor
susceptibile a avea un impact negativ asupra mediului, biodiversităţii şi geodiversităţii;
f)Asigurarea oportunităţilor pentru ca turismul şi recreerea să se desfăşoare în conformitate
cu imperativele de conservare a patrimoniului ariei naturale protejate;
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g)Administrarea ariilor naturale protejate prin asigurarea resurselor umane, financiare şi
logistice pentru îndeplinirea obiectivelor şi pentru recunoaşterea locală, naţională şi internaţională a
acestora.
Măsurile de conservare prevăzute în prezentul plan de management se încadrează în
următoarele tipuri: măsuri generale de comnservare, măsuri active de management și măsuri specifice
în funcție de localizarea habitatului natural/speciei, respectiv în funcție de presiunile și amenințările
exercitate sau care tind să se exercite asupra acestora.
În tabelul nr.2 este redat cadrul legislativ referitor la ariile naturale protejate vizate de planul
de management:

25

Cadrul legislativ referitor la ariile naturale protejate vizate de planul de management
Tabel nr.2
Tip act

Număr act

An act

1.

Lege

50

1991

privind autorizarea executării construcţiilor şi
unele mãsuri pentru realizarea locuinţelor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

Reglementeaza autorizarea executării
constructiilor civile si industriale, modul de
avizare si aprobare a documentatii-lor de
urbanism.

2.

Lege

13

1993

pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, adoptată la Berna la 19
septembrie 1979

Ratifică conventia Convenţie din
19/09/1979 privind conservarea vieţii
sălbatice şi a habitatelor naturale din
Europa, stabilind măsurile ce trebuiesc
intreprinse de statele semnatare
ptr.armonizarea legislatiei interne.

3.

Lege

79

1993

pentru ratificarea Convenţiei cu privire la
interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite
de import, export şi transfer de proprietate
asupra bunurilor culturale, adoptată de
Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris
la 14 noiembrie 1970

Ratifică Convenția din 05.06.1992 privind
interzicerea și împiedicarea operațiunilor
ilicite de transport , export și transfer de
proprietate asupra bunurilor culturale.

4.

Lege

58

1994

pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea Ratifică Convenția din 05.06.1992 privind
biologică, semnată la Rio de Janeiro, la 5 iunie diversitatea bilologică
1992

5.

Lege

69

1994

pentru aderarea României la Convenţia privind
comerţul internaţional cu specii sălbatice de

Nr.

Denumire

Descriere act

Ratifică Convenția din 03.03.1973 privind
comerț international cu specii sălbatice de
fauna și flora pe cale de dispariție
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faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la
Washington, la 3 martie 1973
6.

Lege

7

1996

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

Reglementează cadru legislativ privind
cadastrul și publicitatea imobiliară ( terenuri,
clădiri )

7.

Lege

107

1996

Legea Apelor, cu modificările şi completările
ulterioare

Reglementează regimul și managementul
apele române

8.

Lege

157

1997

privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia
Ratifică Convenția din 03.10.1985 privind
patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la protecția patrimonial architectural al Europei
Granada la 3 octombrie 1985

9.

Lege

171

1997

privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea a II-a Apă, cu
modificările ulterioare;

Reglementează domeniul privind planul de
amenajare a teritoriului national – sectorul
apă.

10.

Lege

13

1998

pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979

Ratifică Convenția din 23.06.1979 privind
conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice

11.

Lege

14

1999

pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul
României şi Guvernul federal al Republicii
Federale Iugoslavia privind exploatarea şi
întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de
navigaţie Porţile de Fier I şi II, semnată la
Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998

Ratifică Convenția din 16.05.1998 privind
exploatarea și întreținerea sistemelor
hidroenergetice și de navigație din zona
Porțile de fier I și II.

12.

Lege

1

2000

pentru reconstituirea dreptului de proprietate
Reglementează
domeniul
privind
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
reconstituirea dreptului de proprietate supra
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
terenurilor agricole și celor forestiere
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu
modificările şi completările ulterioare;
27

13.

Lege

5

2000

privind aprobarea Planului de amenajare a Reglementează domeniul privind aprobarea
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone Planului de amenajare teritoriul national
protejate
privind zonele protejate

14.

Lege

182

2000

privind protejarea patrimoniului cultural mobil, Reglementează cadrul legislativ privind
republicată, cu modificările şi completările protejarea patrimoniului cultural mobil
ulterioare

15.

Lege

215

2001

a administraţiei publice locale, republicată, cu Reglementează
modificările şi completările ulterioare
publice locale

16.

Lege

350

2001

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu Reglementează
domeniul
modificările şi completările ulterioare
amenajarea teritoriului și urbanism

17.

Lege

351

2001

privind aprobarea Planului de Amenajare a Reglementează domeniul privind planul de
Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV – a Reţeaua amenajare teritoriu -privind rețeaua de
de localităţi, cu modificările şi completările localități
ulterioare

18.

Lege

422

2001

privind protejarea monumen-telor istorice, Reglemetează domeniul privind protejarea
republicată, cu modificările şi completările monumentelor istorice
ulterioare

19.

Lege

575

2001

privind aprobarea Planului de Amenajare a Reglemetează domeniul privind planul de
Teritoriului Naţional – Secţiunea a V-a – Zone de amenajare a teritoriului national -privind
risc natural
zonele de risc natural

20.

Lege

72

2002

Legea zootehniei, cu modificările şi completările Reglemetează domeniul zootehniei
ulterioare

21.

Lege

85

2003

Legea minelor, cu modificările şi completările Reglemetează cadrul privind minele
ulterioare

22.

Lege

315

2004

privind dezvoltarea regională în România, cu Reglemetează domeniul privind dezvoltarea
modificările şi completările ulterioare;
regională în România

domeniul

administrației
privind
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23.

Lege

247

2005

privind reforma în domeniile proprietăţii şi Reglemetează reforma în domeniile
justiţiei,precum şi unele măsuri adiacente (Titlul proprietății și justiției , precum și măsuri
XII), cu modificările şi completările ulterioare; adiacente

24.

Lege

363

2006

privind aprobarea Planului de Amenajare a Reglemetează domeniul privind aprobarea
Teritoriului Naţional – Secţiunea I – Reţele de planulului de amenajare a teritoriului national
Transport
privind rețelele de transport

25.

Lege

407

2006

a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu Reglemetează domeniul privind vânătoarea
modificările şi completările ulterioare
și protecția fondului cinegetic.

26.

Lege

46

2008

Codul silvic, cu modificările şi completările Reglemetează activitățile silvice
ulterioare;

27.

Lege

190

2009

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Reglemetează domeniul privind aprobarea
Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea planului de amenajare teritoriul national
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – privind zonele turistice
Secţiunea a VIII – a – Zone turistice

28.

Lege

171

2010

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor Reglemetează domeniul privind stabilirea și
silvice
sancționarea contravenții silvice

230

2003

privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, Reglemetează cadrul privind delimitarea
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi rezervațiilor biosferei , parcurilor naționale,
constituirea administraţiilor acestora
parcurilor
naturale
și
construirea
administrațiilor acestora

29. Hotărâre de Guvern

30.

Hotarâre Guvern

2151

2004

privind instituirea regimului de arie naturală Reglemetează cadrul privind instituirea
protejată pentru noi zone*)
regimului de arie naturală protejată pentru
zone noi

31.

Hotarâre Guvern

1284

2007

privind declararea ariilor de protecţie specială Reglemetează cadrul privind declararea
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ariilor de protecție special avifaunistică ca
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ecologice europene Natura 2000 în România, cu parte din rețeua europeană Natura 2000 în
modificările şi completările ulterioare
România
32.

Hotarâre Guvern

229

2007

privind
reorganizarea
RNP-Romsilva
şi Reglemetează cadrul privind reorganizarea
aprobarea regulamentului de organizare şi RNP -Romsilva și aprobarea regulamentului
funcţionare
de organizare și funcționare

33.

Ordonanță de
Guvern

68

1994

privind protejarea patrimoniului cultural naţional, Reglemetează cadrul privind
cu modificările şi compeltările ulterioare
patrimoniului cultural național

34.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

43

1997

privind regimul juridic al drumurilor, republicată, Reglemetează cadrul privind regimul juridic
cu modificările şi completările ulterioare
al drumurilor

35.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

78

2000

privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări Reglemetează
şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu deșeurilor
modificările şi completările ulterioare;

36.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

105

2001

privind frontiera de stat a României, aprobată cu Reglemtează cadrul privind frontiera de stat
modificări prin Legea nr. 243/2002, cu a României
modificările şi completările ulterioare ;

37.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

139

2005

privind administrarea pădurilor din România

Reglemetează cadrul privind administrarea
pădurilor din România

38.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

195

2005

privind protecţia mediului

Reglemetează
mediului

39.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

34

2006

privind regimul concesiunilor

Reglemetează cadrul privind concesiunile

cadrul

cadrul

privind

privind

protecția

regimul

protecția
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40.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

57

2007

privind regimul ariilor naturale protejate, Reglemetează cadrul privind regimul ariilor
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei protejate, conservare hatitate naturale, flora și
sălbatice
fauna sălbatice

41.

Ordonanță de
Urgență a
Guvernului

23

2008

privind pescuitul şi acvacultura

42.

Decret

187

1990

pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia Ratifică Convenția din 16.11.1972 privind
patrimoniului mondial, cultural şi natural, protecția patrimoniului Mondial, cultural și
adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei natural
Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură la 16 noiembrie 1972;

43. Ordinul Ministrului
Agriculturii, Apelor
și Pădurilor

552

2003

privind aprobarea zonării interne a parcurilor Reglemetează cadrul privind aprobarea
naţionale şi a parcurilor naturale din punct de zonării interne a parcurilor naționale
vedere al necesităţii de conservare a diversităţii
biologice;

44. Ordinul Ministrului
Mediului și
Gospodăririi Apelor

604

2005

pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a Reglemetează cadrul privind aprobarea
sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate;
clasificării peșterilor și a sectoarelor de
peșteri -arii naturale protejate

45. Ordinul Ministrului
Mediului şi
Dezvoltării Durabile

1964

2007

privind declararea siturilor de importanţă
comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene NATURA 2000 în România, cu
modificările ulterioare;

Reglemetează cadrul privind declararea
siturilor de importanță comunitară ca parte
integrantă a rețelei ecologice eurpoene
Natura 2000 în România

46. Ordinul Ministrului
Mediului și Pădurilor

19

2010

pentru aprobarea Ghidului metodologic privind
evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar

Reglemetează cadrul privind aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potențiale ale planurilor
sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar

Reglemetează cadrul privind pescuitul și
acvacultura
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Măsurile de conservare cuprinse în planul de management, adresate elementelor de interes conservativ, funcţie de starea de conservare şi presiunile şi
ameninţările identificate, ce au impact asupra acestora, sunt redate succint în tabelul nr.3:
Tabel centralizator cu măsurile adresate elementelor de interes conservativ funcţie de starea de conservare a acestora şi presiunile şi
ameninţările cu care se confruntă acestea.
Tabel nr.3
P

Presiune(P)/ Amenințare (A)

Stare

Măsurile active de conservare propuse

a de
conse
rvare
(F/
NI/
NR)
Aria naturală protejată 1 - Parcul Natural Porțile de Fier - specii
Rhinolophus blasii,

F

A10.01 - îndepărtarea

Rhinolophus euryale,

F

gardurilor vii și a crângurilor

Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei

Rhinolophus ferrumequinum,

F

sau tufișurilor

Promovarea folosirii unor cantități reduse de insecticide în

Rhinolophus hipposideros

F

C03.03 – Utilizarea energiei

Rhinolophus mehelyi,

Neid.

P

P

A

A

F

E03.01 Depozitarea deșeurilor

Myotis (blythii) oxygnatus,

F

menajere

Myotis capaccinii,

F

E03.04 Alte tipuri de

Myotis dasycneme,

F

depozitări

zonele de agricultură
Păstrarea unei diversități naturale cu arbori şi arbuşti din specii

eoliene

Miniopterus schreibersi,

Monitorizarea speciilor

P

A

autohtone
Păstrarea elementelor lineare și de conexiune între diferitele

P

A

elemente de habitat
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Myotis emarginatus,

F

G01.04.02 - speologie

Myotis myotis

F

G01.04.03 - vizite de

P

A

Neînchiderea intrărilor în peșteri utilizate de speciile la care se

A

face referire, după caz.
Închidere peșterii/ galeriei fosile a peșterii Gaura cu Muscă,

agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism

P

A

conform recomandărilor din studiile realizate și avizate de

G.05.08 Închiderea peșterilor

P

A

Consiliul Științific.
Închiderea corespunzătoare a Peșterii de la Padina Matei

sau a galeriilor.
H06.02 – poluare luminoasă

P

A

pentru protecția coloniei de lilieci
Reglementarea accesului turiștilor, respectiv a speologilor în
peșteri, după caz.
Reglementarea activităților de amplasare și funcționare a
surselor de iluminat
Igienizarea peșterilor/ gurilor de peșteri
Activități de identificare a speciei Rhinolophus mehelyi în
arealul parcului

F

A07 – Utilizarea produselor

Myotis bechsteini,

Neid.

biocide, hormoni și substanțe

Myotis nattereri,

Neev. chimice

Myotis mystacinus,

Neev. B02.04 îndepărtarea arborilor

Myotis daubentonii,

Neev. uscaţi sau in curs de uscare

Pipistrellus pipistrellus,

Neev. B07 – alte activități forestiere

Pipistrellus nathusii

Neev.

Barbastella barbastellus,

P

A

Monitorizarea speciilor
Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei
Promovarea folosirii unor cantități reduse de insecticide în

P

A

zonele de agricultură
Păstrarea arborilor scorburoși și a lemnului mort în pădure

P

A

Păstrarea unei diversităţi naturale cu arbori şi arbuşti din specii
autohtone
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C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

eoliene
E03.01 Depozitarea deșeurilor

elemente de habitat
P

A

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
Acțiuni de igienizare a cursurilor de apă și a zonelor

depozitări
H01.07 Poluarea difuză a

Păstrarea suprafețelor de apă neiluminate
Acțiuni de prevenire a poluării surselor de apă

menajere
E03.04 Alte tipuri de

Păstrarea elementelor lineare și de conexiune între diferitele

P

A

împădurite

apelor de suprafață cauzate de

Activități de identificare a speciei Myotis bechsteini în arealul

platformele industriale

parcului

abandonate

Spermophilus citellus

F

H06.02 – Poluare luminoasă

P

A

J01.01 - Incendii

P

A

A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

Menținerea categoriei de folosință (pășune/fâneață) a terenului
Monitorizarea speciei și a habitatului

terenuri arabile
I02 Specii native problematice

P

A

Acțiuni de control al speciilor invazive native alohtone

P

A

Monitorizarea speciei

Canis lupus,

F

B08.08 – Practicarea

Ursus arctos

F

sporturilor cu motor în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee

Menținerea și intensificarea patrulărilor cu scopul prevenirii și
P

A

Implicarea în managementul faunei de interes cinegetic

pentru ciclism
E01.03 - habitare dispersată

combaterii braconajului

P

A

realizat de gestionarii fondurilor cinegetice în vederea

(locuinţe risipite, disperse)
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F03.02.03 - capcane, otrăvire,

P

A

braconaj
G01.03.02 - conducerea în

menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a lupului și
ursului.

P

A

Conștientizarea populației cu privire la importanța

afara drumului a vehiculelor

carnivorelor mari în lanțul trofic.

motorizate

Semnalizarea zonei de liniște cu semne distincte (în cazul

G01.08 - alte activități

P

A

suprapunerii acestora cu zonele de protecție integrală, se

sportive si recreative în aer

aplică cele consacrate).

liber

Informarea comunităților locale cu privire la aspectele

G05.09 - garduri, îngrădiri

P

A

legislative privind utilizarea câinilor care însoțesc turmele și

J01.01 - incendii

P

A

cirezile de animale domestice și impunerea respectării

K03.06 – Antagonism cu

P

A

legislației în domeniu
Informarea și conștientizarea proprietarilor de animale

animale domestice

domestice cu privire la aplicarea unor metode tradiționale și
moderne de prevenire a pagubelor și diminuare a conflictelor
om-carnivore.
Informarea și conștientizarea populației privind modul de
despăgubire în cazul atacului/distrugerii produse de animalele
sălbatice.
Montarea de panouri de interdicție în zonele unde se identifică
activități de tip enduro/off-road.
Lynx lynx,

F

B08.08 – Practicarea

Felis silvestris

F

sporturilor cu motor în pădure

P

A

Monitorizarea speciilor
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D01.01 - poteci, trasee, trasee

P

A

pentru ciclism
E01.03 - habitare dispersată

combaterii braconajului
P

A

P

A

menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a râsului și
pisicii sălbatice.

braconaj
G01.03.02 - conducerea în

Implicarea în managementul faunei de interes cinegetic
realizat de gestionarii fondurilor cinegetice în vederea

(locuinţe risipite, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire,

Menținerea și intensificarea patrulărilor cu scopul prevenirii și

P

A

Semnalizarea zonei de liniște cu semne distincte (în cazul

afara drumului a vehiculelor

suprapunerii acestora cu zonele de protecție integrală, se

motorizate

aplică cele consacrate).

G01.08 - alte activități

P

A

Conștientizarea populației cu privire la importanța

sportive si recreative în aer

carnivorelor mari în lanțul trofic.

liber

Montarea de panouri de interdicție în zonele unde se identifică
activități de tip enduro/off-road.

J01.01 - incendii

P

A

K03.06 – Antagonism cu

P

A

B07 - Alte activități silvice

P

A

Monitorizarea speciei

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Instituirea unor zone de protecție a speciilor, unde pescuitul cu

A

plasele să fie interzis (zona golfurilor, a gurilor de vărsare a

animale domestice
Lutra lutra

F

F03.02.03 - capcane, otrăvire,

apelor interne în Dunăre).

braconaj
J02.05.02 – Modificarea
structurii de apă continentale

P

A

Impunerea de măsuri în avizele de exploatare privind lucrările
silvice r din galeriile ripariene.
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F02.01.01 – Pescuit cu

P

A

capcane, vârșe, vintire etc.

Informarea și conștientizarea populației și a autorităților locale
cu privire la implementarea unui management adecvat de

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

gestionarea a deșeurilor.

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

Impunerea măsurilor minime de management în cazul

apelor de suprafață cauzate de

lucrărilor hidrotehnice mici (de ex. microhidrocentrale,

platformele industriale

stăvilare, baraje etc.) astfel încât să se asigure debitul de

abandonate

servitute.

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

Acțiuni de prevenire și combaterea a braconajului.

apelor de suprafață cauzată de

Acțiuni de informare a populației privind importanța ecologică

apa de canalizare menajeră și

a speciei.

de ape uzate
K03.06 – Antagonism cu

P

A

P

A

animale domestice
Gavia stellata

Neev. F02.01.01 – Pescuit cu

Gavia arctica

Neev. capcane, vârșe, vintire etc.

Gavia immer

Neev. F02.01.02 – Pescuit cu plasa

Cygnus cygnus

F

H01.07 – Poluarea difuză a

Monitorizarea speciei în perioada de iarnă
Acțiuni de igienizare a malurilor Dunării

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate

P

A

Încheierea unor protocoale de colaborare cu asociațiile de

apelor de suprafață cauzate de

pescari/pescarii liber profesioniști în vederea semnalării

platformele industriale

administrației parcului a cazurilor de mortalitate în rândul

abandonate

speciilor de păsări în plasele acestora

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

apelor de suprafață cauzată de
37

apa de canalizare menajeră și

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor

de ape uzate

Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

epurare ale localităților.

P

A

Monitorizarea speciei.

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
Phalacrocorax pygmeus,
Nycticorax nycticorax,

F

F02.01.01 – Pescuit cu

Neev. capcane, vârșe, vintire etc.

Conservarea arborilor maturi din preajma coloniilor.

Aythya nyroca

F

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate.

Himantopus himantopus

F

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

Acțiuni de informare și conștientizarea comunităților locale

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

privind importanța zonelor umede și a speciilor de păsări

apelor de suprafață cauzate de

acvatice.

platformele industriale

Impunerea unor restricții de construcție în zonele ripariene.

abandonate

Încheierea unor protocoale de colaborare cu asociațiile de

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

pescari/pescarii liber profesioniști în vederea semnalării

apelor de suprafață cauzată de

administrației parcului a cazurilor de mortalitate în rândul

apa de canalizare menajeră și

speciilor de păsări în plasele acestora.

de ape uzate

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor
Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de
epurare ale localităților.

Botaurus stellaris,

F

F02.01.01 – Pescuit cu

Ixobrychus minutus,

F

capcane, vârșe, vintire etc.

P

A

Monitorizarea speciei
Conservarea arborilor maturi din preajma coloniilor
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Ardeolla ralloides

F

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate

Egretta garzetta

F

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

Acțiuni de informare și conștientizarea comunităților locale

Egretta alba

F

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

privind importanța zonelor umede și a speciilor de păsări

Ardea purpurea
Platalea leucorodia

Neev. apelor de suprafață cauzate de
F

acvatice

platformele industriale

Conștientizarea populației și a autorităților locale cu privire la

abandonate

implementarea unui management adecvat de gestionarea a

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

deșeurilor

P

A

Monitorizarea speciei.

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
Ciconia nigra

F

B03 – Exploatare forestieră
fără replantare sau refacere

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

naturală

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

eoliene
D02.01.02 – Linii electrice și

colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

administratorii rețelelor electrice.

de telefon suspendate
G05.11 – Moartea sau rănirea

A

prin coliziune
Ciconia ciconia

NI

D02.01.02 – Linii electrice și

P

A

Monitorizarea speciei.

de telefon suspendate
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G05.11 – Moartea sau rănirea

P

A

administratorii rețelelor electrice.

prin coliziune
G05.04 - Vandalism

P
P

Sterna hirundo,

F

H01.07 – Poluarea difuză a

Chlidonias hybridus,

F

apelor de suprafață cauzate de

Chlidonias niger

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu
Amplasarea de cuiburi artificiale pe stâlpii electrici.

A

Monitorizarea speciei.
Acțiuni de igienizare a malurilor Dunării.

Neev. platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
Pernis apivorus

Neev. A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei.

Milvus migrans

Neev. A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

Milvus milvus

Neev. terenuri arabile

Circaetus gallicus

Neev. A07 – Utilizarea produselor

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

biocide, hormoni și substanțe

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

chimice

administratorii rețelelor electrice.

B07 – Alte activități silvice

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

structuri mozaicate a terenurilor agricole.

P

A

eoliene
D02.01.01 – Linii electrice și
de telefonie suspendate
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E01.03 – Habitare discontinue

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

(locuințe risipite, dispersie)
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,
braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune
K02.01 – Schimbarea
compoziției de specii
Haliaeethus albicilla

F

A07 – Utilizarea produselor

Monitorizarea speciei.

biocide, hormoni și substanțe

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor

chimice

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

B07 – Alte activități silvice

P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei
structuri mozaicate a terenurilor agricole.

eoliene
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

P

A

asupra legislației din domeniu.
Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

prin coliziune
J01.01 - incendii

P

A

administratorii rețelelor electrice.

J03.01 - reducerea sau

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor.

pierderea de caracteristici
specifice de habitat
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Circus aeruginosus

F

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

Monitorizarea speciei.

apelor de suprafață cauzate de

Conștientizarea populației și a autorităților locale cu privire la

platformele industriale

implementarea unui management adecvat de gestionarea a

abandonate

deșeurilor

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

Impunerea restricțiilor de construcție în zonele ripariene.

P

A

Monitorizarea speciei.

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
Circus cyaneus,

Neev. A02.03 - Înlocuirea pășunii cu

Circus pygargus

Neev. terenuri arabile
A08 - Fertilizarea (cu

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei
P

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

îngrășământ)
C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice

prin colaborarea cu

administratorii rețelelor electrice.

de telefon suspendate
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor
asupra legislației din domeniu.

eoliene
D02.01.02 – Linii electrice și

structuri mozaicate a terenurilor.

P

A

P

A

P

A

braconaj
J01.01 - Incendii
Accipiter brevipes

Neev. A02.03 - Înlocuirea pășunii cu

Aquila pomarina

Neev. terenuri arabile

Monitorizarea speciei.
Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.
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A07 – Utilizarea produselor

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

biocide, hormoni și substanțe

colaborarea cu administratorii fondului forestier

chimice

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

asupra legislației din domeniu.

eoliene
D01.01 – Linii electrice și de

P

A

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.
Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

telefonie
F03.02.03 – capcane, otrăvire,

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

administratorii rețelelor electrice.

P

A

P

A

P

A

J01.01 - Incendii

P

A

A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei.

Hieraaetus pennatus

Neev. A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

Falco peregrinus

Neev. terenuri arabile

braconaj
G01.03.02 – Conducerea în
afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune

Aquila chrysaetos

Falco tinnunculus

F

F

A04.01.02 - pășunatul intensiv

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
P

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii

colaborarea cu administratorii fondului forestier.

P

A

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.
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B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

uscaţi sau in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee

administratorii rețelelor electrice.
P

A

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu
administratorii rețelelor electrice.

eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de P

A

telefon suspendate
E03.01 - depozitarea

Acțiuni de patrulare pentru prevenirea și combaterea faptelor
de braconaj

pentru ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice

deșeurilor menajere/ deșeuri
provenite din baze de
agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire,
braconaj
G01.03.02 - conducerea în
afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune
J01.01 - incendii
Pandion haliaetus

Neev. H01.07 – Poluarea difuză a

Monitorizarea speciei în perioada de pasaj

apelor de suprafață cauzate de
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platformele industriale

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor

abandonate

Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de
P

A

epurare ale localităților.

Neev. A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

Monitorizarea speciei.

H01.08 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
Crex crex

Informarea proprietarilor de terenuri privind importanța

terenuri arabile
A03.01 – Cosirea intensivă

P

A

Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea

sau intensificarea cosirii
A07 - Utilizarea produselor

speciei (măsuri APIA).

P

A

lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.

biocide, hormoni și substanțe

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

chimice

asupra legislației din domeniu.

A10.01 – Îndepărtarea

P

A

Realizarea demersurilor către autoritățile de mediu competente
în vederea introducerii speciei în formularul standard al
sitului.

gardurilor vii și a crângurilor
sau tufișurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A
Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice

pentru ciclism
G01.03.02 – Conducerea în

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor.

P

A

P

A

afara drumului a vehiculelor
motorizate
J01.01 - Incendii
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Bubo bubo

Neev. A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei

B07 – Alte activități silvice

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Colaborarea cu administratorii fondului forestier pentru
menținerea în condiții optime a habitatului

eoliene
D01.01 - poteci, trasee, trasee

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu
administratorii rețelelor electrice.

pentru ciclism
D01.02 - drumuri, autostrăzi

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

D01.04 - căi ferate, căi ferate

P

A

asupra legislației din domeniu
Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

de mare viteză
D02.01.01 - linii electrice și de P

A

ecologia speciei și importanța protejării acesteia.

telefon suspendate
F03.02.03 - capcane, otrăvire,

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

P

A

Amplasarea de panouri informative de-a lungul drumurilor

braconaj
G01.03.01 - conducerea

Conștientizarea populației comunităților locale privind

naționale pentru atenționarea participanților la trafic.

obișnuită a vehiculelor
motorizate
G01.03.02 - conducerea în

P

A

P

A

Monitorizarea speciei.

P

A

Informarea proprietarii de terenuri pentru efectuarea lucrărilor

afara drumului a vehiculelor
motorizate
Caprimulgus europaeus

Neev. A02.01- agricultură intensivă

Coracias garrulus

Neid.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu
terenuri arabile

agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei
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B07 – Alte activități silvice

P

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști

D01.01 - poteci, trasee, trasee

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor
asupra legislației din domeniu

pentru ciclism
E01.03 – Habitare dispersată

P

A

Acțiuni de patrulare pentru prevenirea și combaterea

(locuințe dispersate, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire,

P

A

braconajului
Amplasarea de cuiburi artificiale pentru dumbrăveacă, pe

braconaj
G01.03.02 – Conducerea în

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

P

A

P

A

P

A

stâlpii sau arborii răzleți din habitatele prielnice speciei.

afara drumului a vehiculelor
motorizate
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
Alcedo atthis

F

H01.07 – Poluarea difuză a

Monitorizarea speciei

apelor de suprafață cauzate de

Conștientizarea populației și a autorităților locale cu privire la

platformele industriale

implementarea unui management adecvat de gestionarea a

abandonate

deșeurilor

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

Impunerea respectării restricțiilor de construcție în zonele

apelor de suprafață cauzată de

ripariene

apa de canalizare menajeră și

Menținerea malurilor în stare naturală, evitarea îndiguirii

de ape uzate

acestora, excepție făcând zonele cu alunecări de teren.
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J02.05 – Modificarea

P

A

funcțiilor hidrografice,

Interzicerea extragerii crengilor de sălcii uscate de pe malurile
râurilor.

generalități
Picus canus

Neev. B02.01.02 - replantarea

Picus viridis

Neev. pădurii (arbori nenativi)

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

uscaţi sau in curs de uscare
C01.04.01 – Minerit de

Monitorizarea speciei.

colaborarea cu administratorii fondului forestier
Interzicerea deschiderii de noi cariere.

P

A

P

A

suprafață
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
Dendrocopus syriacus

Neev. B02.01.02 – Replantarea

Dendrocopus medius

Neev. pădurii (arbori nenativi)

Dendrocopus leucotos

Neev. B02.04 - îndepărtarea arborilor P

Picoides tridactylus

Neev. uscaţi sau in curs de uscare

Dryocopus martius

Neev. J01.01 - Incendii

P

A

Lullula arborea

Neev. A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

Lanius collurio

Neev. terenuri arabile

Emberiza hortulana

Neev. A03.03

A

Monitorizarea speciei.
Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier
Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.

Abandonarea/lipsa P

Monitorizarea speciei.
Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea

A

lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.

cosirii
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–

A04.03
sistemelor

Abandonarea P
pastorale,

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști și a zonelor cu
tufărișuri

lipsa

pășunatului

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

A07 – Utilizarea produselor P

A

asupra legislației din domeniu

biocide, hormoni și substanțe

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

chimice

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
–

A10.01

Îndepărtarea P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

gardurilor vii și a crângurilor

Informarea cu privire la aspectele legislative privind utilizarea

sau tufișurilor

câinilor care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice

–

B02.03

Îndepărtarea P

A

Menținerea stratului subarbustiv în pădurile exploatate.

lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea P

A

J01.01 - Incendii

P

A

cu P

A

Neev. A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

–

Controlul populațiilor de pisici și câini domestici prin
colaborarea cu ONG-uri de profil, medici veterinari și asociații

prin coliziune

K03.06

și impunerea respectării legislației în domeniu

Antagonism

de vânătoare.

animale domestice
Lanius minor

terenuri arabile
A03.03
cosirii

Abandonarea/lipsa P

Monitorizarea speciei
Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea

A

lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.
Informarea comunităților locale privind legislația pajiștilor
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A04.03
sistemelor

–

Abandonarea P
pastorale,

A

Informarea autorităților publice locale privind necesitatea
realizării amenajamentelor agropastorale.

lipsa

pășunatului

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști și a zonelor cu

A07 – Utilizarea produselor P

A

tufărișuri

biocide, hormoni și substanțe

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

chimice

asupra legislației din domeniu

A10.01

–

Îndepărtarea P

A

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

gardurilor vii și a crângurilor
sau tufișurilor
G05.11 – Moartea sau rănirea

A

prin coliziune
J01.01 - Incendii
Testudo hermanni boettgeri

NR

P

A

A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

terenuri arabile
A10.01 – Îndepărtarea

Monitorizarea speciei.
Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea

P

A

lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.

gardurilor vii și a crângurilor

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști și a zonelor cu

sau tufișurilor

tufărișuri

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

pentru ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

P

A

E01.01 – Urbanizarea continuă P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier
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F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

P

A

câinilor care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice

braconaj
G01.03.01 – Conducerea

Informarea cu privire la aspectele legislative privind utilizarea

P

A

și impunerea respectării legislației în domeniu.

obișnuită a vehiculelor

Impunerea administratorilor drumurilor, în cadrul proiectelor

motorizate

noi de infrastructură și de modernizare, realizarea de

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea

subtraversări, podețe etc.

P

A

Amplasarea de panouri informative de-a lungul drumurilor
naționale pentru atenționarea participanților la trafic

prin coliziune
J01.01 - Incendii

P

A

K03.06 – Antagonism cu

P

A

P

A

animale domestice
Emys orbicularis

Neev. E03.01 – Depozitarea

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

deșeurilor menajere/deșeuri

uzate de către autoritățile publice locale

provenite din bza de agrement

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

E03.02 – Depozitarea

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate

deșeurilor industriale
F02.01.01 – Pescuit cu

autoritățile publice locale

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe
drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

capcane, varse, vintire
F02.01.02 – Pescuit cu plasă

P

A

F05.04 - Braconaj

P

A

coliziunilor
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F03.02.05 – Captură

P

A

accidentală
G01.03.01 – Conducerea

Acțiuni de informare și conștientizare privind impactul
speciilor invazive

P

A

Acțiuni de patrulare în vederea prevenirii și combaterii

obișnuită a vehiculelor

braconajului

motorizate

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de

afara drumului a vehiculelor

epurare ale localităților.

motorizate

Acțiuni de control ale speciilor invazive

H01.07 – Poluare difuză a

P

A

Acțiuni de informare a comunităților locale privind impactul

apelor de suprafață cauzate de

speciilor invazive asupra biodiversității autohtone.

platformele industriale

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

abandonate
H01.08 – Poluare difuză a

P

A

P

A

P

A

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
I01 – Specii invazive nonnative (alogene)
Lacerta agilis

Neev. G01.03.01 – Conducerea

Lacerta viridis

Neev. obișnuită a vehiculelor

Identificarea speciei Lacerta agilis în arealul ariei naturale

Lacerta praticola

Neev. motorizate

protejate

Monitorizarea speciilor
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G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

afara drumului a vehiculelor

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

motorizate

coliziunilor

J01.01 - Incendii

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor.
Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

Podarcis muralis

Neev. A10.02 – Îndepărtarea

P

A

Monitorizarea speciei

zidurilor din piatră și a

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

digurilor

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

G01.03.01 – Conducerea

P

A

obișnuită a vehiculelor

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

motorizate
G01.03.02 – Conducerea în

coliziunilor

P

A

J01.01 - Incendii

P

A

Neev. B02.01.02 – Replantarea

P

A

afara drumului a vehiculelor
motorizate

Ablepharus kitaibelii

pădurii (arbori nenativi)
B07 – Alte activități silvice

Monitorizarea speciei
Colaborarea cu administratorii fondului forestier pentru

P

A

menținerea în condiții optime a habitatului

53

G01.03.01 – Conducerea

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

obișnuită a vehiculelor

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

motorizate

coliziunilor

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.

P

A

P

A

Coluber caspius

Neev. A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

Coronella austriaca

Neev. terenuri arabile

Elaphe longissima

Neev. G01.03.01 – Conducerea

prin coliziune
J01.01 - Incendii

Monitorizarea speciei
Conștientizarea populației asupra importanței reptilelor în

P

A

ecosistem

obișnuită a vehiculelor

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

motorizate

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea

coliziunilor

P

A

Neev. D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

prin coliziune
Natrix tessellata

Monitorizarea speciei
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F03.02.03 - Braconaj,

P

A

otrăvire, capcane
G01.03.01 – Conducerea

Conștientizarea populației asupra importanței reptilelor în
ecosistem

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

obișnuită a vehiculelor

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

motorizate

coliziunilor

G01.03.02 – Conducerea în
afara drumului a vehiculelor

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

motorizate

Acțiuni de patrulare în vederea prevenirii și combaterii

J02.06 Captarea apelor de

P

P

A

A

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor

suprafață
H01.05 Poluarea difuză a

braconajului.

P

A

Dunării și a apelor interne, amonte și aval de stațiile de
epurare ale localităților.

apelor de suprafață, cauzată de
activități agricole şi forestiere
H01.09 Poluarea difuză a

P

A

P

A

Monitorizarea speciei

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Conștientizarea populației asupra importanței reptilelor în

E01.03 Habitare dispersată

P

A

ecosistem

apelor de suprafață cauzată de
alte surse care nu sunt
enumerate
Vipera ammodytes ammodytes

Neev. D01.02 - Drumuri

(locuinţe risipite, disperse)
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E03.01 Depozitarea deșeurilor

P

A

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

menajere
G01.03.01 – Conducerea

P

A

obișnuită a vehiculelor

coliziunilor
Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

motorizate
G01.03.02 – Conducerea în

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

P

A

Bombina variegata

Neev. A02.03 - Înlocuirea pășunii cu P

A

Triturus cristatus

Neev. terenuri arabile

Triturus vulgaris

Neev. D01.02. Drumuri, autostrăzi

afara drumului a vehiculelor
motorizate

G01.03.01 -conducerea

Monitorizarea speciei
Identificarea bălților temporare și monitorizarea lor

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

P

A

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

obișnuită a vehiculelor

coliziunilor

motorizate

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

uzate de către autoritățile publice locale pentru

afara drumului a vehiculelor

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

motorizate

autoritățile publice locale

H01. Poluarea apelor de

P

A

K01.02. Colmatare

P

A

K01.03. Secare

P

A

suprafață limnice
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M01.02. Secete și precipitații

P

A

Hyla arborea

Neev. A02.03 - Înlocuirea pășunii cu P

A

Rana dalmatina

Neev. terenuri arabile

Rana temporaria

Neev. D01.02. - Drumuri, autostrăzi

P

A

acestora în cazul secării bălților

Salamandra salamandra

Neev. E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

E01.02 – Urbanizare

P

A

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

reduse
Monitorizarea pontelor în bălțile temporare, după caz mutarea

discontinuă
G01.03.01 - Conducerea

Monitorizarea speciei

coliziunilor
P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

obișnuită a vehiculelor

uzate de către autoritățile publice locale pentru

motorizate

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

K01.03. Secare

P

A

M01.02. Secete și precipitații

P

A

autoritățile publice locale

reduse
Pelobates fuscus

Neev. A02.03 – Înlocuirea pășunii cu

A

Identificarea speciei în arealul ariei naturale protejate

terenuri arabile
A10.01 – Îndepărtarea

A

gardurilor vii și a crângurilor
sau tufișurilor
B07 – Alte activități silvice

A
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G01.03.02 – Conducerea în

A

afara drumului a vehiculelor
motorizate
Aspius aspius

Neev. D03.01.03 Zone de pescuit

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșelor de către

D03.01.04 Zona industrial

P

A

autoritățile publice locale
Conștientizarea pescarilor cu privire la speciile de pești

portuară
E01.03 – Habitare dispersată

P

A

Încheierea de protocale de colaborarea cu reprezentanții M.A.I

(locuințe risipite, disperse)
E03.01 - depozitarea

protejate

P

A

pentru prevenirea și combaterea situațiilor de braconaj

deșeurilor menajere/deșeuri

Amplasarea de panouri în zonele de pescuit cu speciile

provenite din baze de

protejate pentru conștientizarea populației.

agrement

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

E03.03 – Depozitare

P

A

Încheierea unui protocol cu administratorii bazinali Banat și

materialelor inerte (nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional

cercetare în vederea monitorizării speciei.

P

A

Jiu, în vederea realizării de acțiuni comune de monitorizare a
speciilor și a calității apelor

pasiv cu plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița

P

A

Impunerea măsurilor minime de management în cazul

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

lucrărilor hidrotehnice mici (de ex. microhidrocentrale,
stăvilare, baraje etc.) astfel încât să se asigure debitul de

motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a P

A

servitute.

apelor de suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a

P

A

P

A

P

A

apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluare difuză a
apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
Barbus meridionalis

Neev. B02.03 - îndepărtarea

Cottus gobio

Neev. lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

prin traversarea cursurilor de

autoritățile publice locale

apă

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

B08.06 – Resturi de exploatare P

A

Interzicerea lucrărilor silvice de-a lungul văii, pentru evitarea

de-a lungul cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea

P

A

punerii în lumină a apei
Acțiuni de igienizare a văilor și cursurilor de apă

sporturilor cu motor în pădure
E03.01 - depozitarea

cercetare în vederea monitorizării speciei.

P

A

deșeurilor menajere/deșeuri

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

provenite din baze de

Impunerea măsurilor minime de management în cazul lucrărilor

agrement

hidrotehnice mici (de ex. microhidrocentrale, stăvilare, baraje

F02.03.02 – pescuit cu undița

P

A

etc.) astfel încât să se asigure debitul de servitute.
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H01.05 - poluarea difuză a

P

A

apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J02.06.02 - captări de apă de

A

suprafaţă pentru alimentarea
cu apă
J02.06.06 -captări de apă de

A

suprafaţă pentru hidrocentrale
J03.02.01 reducerea migraţiei / P

A

bariere de migrație
J03.02 - reducerea

P

A

P

A

D03.01.03 Zone de pescuit

P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

Gymnocephalus baloni

D03.01.04 Zona industrial

P

A

uzate de către autoritățile publice locale

Gymnocephalus schraetzer

portuară

Misgurnus fossilis

E01.03 – Habitare dispersată

Pelecus cultratus

(locuințe risipite, disperse)

conectivităţii de habitat, din
cauze antropice
H01.05 - poluarea difuză a
apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
Gobio albipinnatus

NI

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către
P

A

autoritățile publice locale
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P

E03.01 - depozitarea

Umbra krameri

deșeurilor menajere/deșeuri

protejate

Rhodeus sericeus amarus

provenite din baze de

Încheierea de protocale de colaborarea cu reprezentanții M.A.I

Zingel streber

agrement

pentru prevenirea și combaterea situațiilor de braconaj

Zingel zingel

E03.03 – Depozitare

P

A

Conștientizarea pescarilor cu privire la speciile de pești

Sabanejewia aurata

A

protejate

materialelor inerte (nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional

Amplasarea de panouri în zonele de pescuit cu speciile

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

pasiv cu plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița

P

A

Identificarea speciilor Misgurnus fossilis și Pelecus cultartus,

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

Sabanejewia aurata, Umbra krameri în habitatele potențiale

H01.03 Alte surse de poluare a P

A

motorizate
apelor de suprafață
H01.07 – Poluare difuză a

P

A

P

A

apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluare difuză a
apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
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Austropotamobius torrentium

NI

B02.03 - îndepărtarea

P

A

lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și
uzate de către autoritățile publice locale

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

prin traversarea cursurilor de

autoritățile publice locale

apă

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

B08.06 – Resturi de exploatare P

A

Conștientizarea pescarilor privind necesitatea protejării acestei

de-a lungul cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea

P

A

specii
Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

sporturilor cu motor în pădure
D03.01.02 - diguri/zone

colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

cercetare în vederea monitorizării speciei.

turistice și de agrement
E01.02 – Urbanizarea
discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată
(locuințe risipite, disperse)
E01.04 – Alte modele (tipuri)
de habitare/locuințe
(mânăstiri, biserici)
E03.01 - depozitarea
deșeurilor menajere/deșeuri
provenite din baze de
agrement
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H01.03 - alte surse de poluare

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

a apelor de suprafaţă - de
muncitori care exploatează
pădurile
H01.05 - poluarea difuză a
apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J02.06.06 - captări de apă de
suprafaţă pentru hidrocentrale
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
I01 – Specii invazive nonnative
Calimorpha quadripunctaria

Neev. A02.03 - înlocuirea pășunii cu

autoritățile publice locale

terenuri arabile
E03.01 - depozitarea

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

deșeurilor menajere/deșeuri

colaborarea cu administratorii fondului forestier

provenite din baze de

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

agrement

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

I01 – Specii invazive non-

P

A

cercetare în vederea monitorizării speciei.

native (alogene)
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I02 – Specii native (indigene)

P

A

P

A

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

P

A

autoritățile publice locale

problematice
J01.01 Incendii
Carabus variolosus

Neev. B02.02 Curățarea pădurii
B02.03 Tăierea lăstărișului

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier
Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei
Cerambix cerdo

F

A10.01 - îndepărtarea

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

gardurilor vii si a crângurilor

autoritățile publice locale

sau tufișurilor

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier
Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

uscaţi sau in curs de uscare
J01.01 Incendii

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

K02.01 – Schimbarea

P

A

cercetare în vederea monitorizării speciei.

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

Neev. B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

autoritățile publice locale

compoziției de specii
(succesiune)
Morimus funereus
Osmoderma eremita
Lucanus cervus

F

F

B02.02 – Curățarea pădurii
uscaţi sau in curs de uscare

64

Rosalia alpina

Neev. B02.05 -Nelăsarea lemnului

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

mort/volum redus de lemn

colaborarea cu administratorii fondului forestier

mort/ha

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

J01.01 - Incendii

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

Pilemia tigrina

Neid.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

terenuri arabile
A07 – Utilizarea produselor

Cosirea pășunilor cu utilaje ușoare în perioade optime de către
proprietari

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

biocide, hormoni și substanțe

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

chimice

cercetare în vederea monitorizării speciei.

J01.01 Incendii

P

A

K02.01 Schimbarea

P

A

P

A

compoziției de specii
Coenagrion ornatum

Neev. A02.03 - înlocuirea pășunii cu
terenuri arabile
A07 – Utilizarea produselor

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

biocide, hormoni și substanțe

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

chimice

cercetare în vederea monitorizării speciei.

E03.01 - depozitarea

P

A

deșeurilor menajere/deșeuri
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provenite din baze de
agrement

Cordulegaster heros

F

J01.01 Incendii

P

A

K01.03 Secare

P

A

B02.03 - îndepărtarea

P

A

lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

prin traversarea cursurilor de

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

apă

cercetare în vederea monitorizării speciei.

B08.06 – Resturi de exploatare P

A

accesului în pădure

de-a lungul cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea

Amplasarea de panouri avertizoare privind interzicerea

P

A

Menținerea lemnului mort pe picior și în pădure, respectiv
păstrarea unor arbori sau pâlcuri de arbori în parcelele în care

sporturilor cu motor în pădure

se exploatează
Eriogaster catax

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

Lycaena dispar

Neev.

terenuri arabile

Maculinea nausithous

Neev.

A10.01 - îndepărtarea

Maculinea teleius

Neev.

gardurilor vii si a crângurilor

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

Pholidoptera transsylvanica

Neev.

sau tufișurilor

cercetare în vederea monitorizării speciei.

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

J01.01 Incendii

P

A

K01.03 Secare

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
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K02.01 Schimbarea

P

A

compoziției de specii

Menținerea lemnului mort pe picior și în pădure, respectiv
păstrarea unor arbori sau pâlcuri de arbori în parcelele în care
se exploatează.

Hypodryas (Euphydryas)

Neev.

maturna

B01.01 Înființarea de pădure

P

A

Cosirea pășunilor cu utilaje ușoare în perioade optime de către

pe teren deschis prin

proprietari

regenerare naturală

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

B01.02 Înființarea de pădure

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

pe teren deschis prin
regenerare artificială
J01.01 Incendii

P

A

K01.03 Secare

P

A

K02.01 Schimbarea

P

A

compoziției de specii
Theodoxus transversalis

Neid.

Unio crassus

Neid.

Agrimonia pilosa

Neid.

Colchium arenarium

NR

Identificarea sau reconfirmarea speciilor în arealul parcului
Identificarea speciei în arealul parcului
A04.01.03 Pășunatul intensiv

P

A

al cailor

Moldova Veche
A

Monitorizarea speciei

P

A

Acțiuni de control al speciilor invazive

P

A

J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea

Eliminarea/limitarea numărului cailor sălbăticiți din Ostrovul

compoziției de specii
Echium russsicum

F

A02.01 - agricultură intensivă
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A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

terenuri arabile

Cosirea pășunilor cu utilaje ușoare în perioade optime de către
proprietari

A03.02 – Cosire ne-intensivă

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

A03.03 – Abandonarea/lipsa

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

cosirii
E01.03 – Habitare dispersată

P

A

J01.01 - Incendii

P

A

K02.01 – Schimbarea

P

A

compoziției de specii
Eleocharis carniolica

Identificarea sau reconfirmarea prezenței speciei în arealul

Neid.

parcului
Gladiolus palustris

Identificarea sau reconfirmarea prezenței speciei în arealul

Neid.

parcului
Himantoglossum caprinum

Identificarea sau reconfirmarea prezenței speciei în arealul

Neev.

parcului
Marsilea quadrifolia

F

A04.01.03 Pășunatul intensiv

P

A

al cailor

Moldova Veche
A

Monitorizarea speciei

P

A

Acțiuni de control al speciilor invazive

P

A

Monitorizarea speciei

J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea

Eliminarea/limitarea numărului cailor sălbăticiți din Ostrovul

compoziției de specii
Paeonia officinalis ssp. banatica

F

B08.08 – Practicarea
sporturilor cu motor în pădure

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
68

B07 – Alte activități silvice

P

A

Informarea populației orivind măsurile coercitive în cazul

F04.02 Colectarea (ciuperci,

P

A

ruperii plantelor
Amplasarea de panouri de interzicere a practicării activităților

licheni, fruce de pădure etc.)
J01.01 - Incendii

P

A

off road cu mijloace motorizate pe drumuri închise accesului
publicului

Pulsatilla grandis

NI

J01.01 - Incendii

A

Monitorizarea speciei

M01.02 Secete și precipitații

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

A

Monitorizarea speciei

reduse
Stipa danubialis

NI

I01 – Specii invazive non-

P

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

native
J01.01 - Incendii
Thlaspi jankae

F

I01 – Specii invazive non-

P

A

Eliminarea/limitarea extinderii falsului oțetar

A

Monitorizarea speciei
Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

native
J01.01 - Incendii
Tulipa hungarica

A

F

Eliminarea/limitarea extinderii falsului oțetar
Monitorizarea speciei

Parcul Natural Porțile de Fier - habitate
R2207 Comunități danubiene cu F

D03.01.02 – Diguri/zone

Nymphaea alba, Trapa natans,

turistice și de agrement

Nuphar luteum și Potamogeton

E03.01 – Depozitarea

natans - 3160 Vegetație naturală

deșeurilor menajere/deșeuri

autoritățile publice locale

eutrofă de lacuri și bălți

provenite din baze de

Informarea pescarilor sportivi privind importanța gestionării

agrement

eficiente a deșeurilor menajere

P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și
uzate de către autoritățile publice locale

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către
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R2212 Comunități danubiene cu NI

F02.02.04 – Pescuit pelagic

Ranunculus lateriflorus, Radiola

într-o locație fixă (pescuit cu

mai mult de 50% de begetație acvatică

linoides și Lindernia procumbens

setca/plasa-pungă în zona

Cartografierea habitatelor

-

pelagică)

Monitorizarea habitatelor

3130 Ape stătătoare, oligotrofe

H01.05 – Poluarea difuză a

până la mezotrofe cu vegetaţie de

apelor de suprafață cauzată de

Littorelletea uniflorae şi/sau din

activități agricole și forestiere

Isoeto-Nanojuncetea

H01.06 – Poluarea difuză a

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

Realizarea de benzi de luciu de apă în zonele unde se acoperă

apelor de suprafață cauzată de
R2201 Comunități danubiene cu Neid.

transport și de infrastructura

Chara

Nitella

fără conectare la canalizare

gracilis, Nitellopsis obtusa și

H01.07 – Poluarea difuză a

Lychnothamnus barbatus – 3140

apelor de suprafață cauzată de

Ape puternic oligo-mezotrofe cu

platformele industriale

vegetaţie bentonică de specii de

abandonate

Chara

H01.08 – Poluarea difuză a

tomentosa,

apelor de suprafață cauzată de
R2202 Comunități danubiene cu F

apa de canalizare

Lemna

I02 – Specii native (indigene)

minor,

L.

trisulca,

problematice
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Spirodela polyrhiza și Wolffia
arrhiza

J02.10 – Managementul
F

R2203 Comunități danubiene cu
Salvinia

natans,

P

A

vegetației acvatice și de mal în
scopul drenării

Marsilea

quadrifolia, Azolla caroliniana și
A. filiculoides
R2204 Comunități danubiene cu F
Riccia fluitans și Ricciocarpus
natans
R2205 Comunități danubiene cu F
Hydrocharis

morsus-ranae,

Stratiotes aloides și Utricularia
vulgaris
R2206 Comunități danubiene cu F
Potamogeton

perfoliatus,

P.

gramineus, P. lucens, Elodea
canadensis și Najas marina
– 3150 Lacuri eutrofe naturale cu
vegetaţie tip Magnopotamion sau
Hydrocharition
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R2208 Comunități danubiene cu NI

H01.01 – Poluarea apelor de

Ranunculus aquatilis și Hottonia

suprafață de către combinate

uzate de către autoritățile publice locale

palustris – 3260 Cursuri de apă

industriale

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

din zonele de câmpie, până la cele

H01.02 – Poluarea apelor de

montane,

suprafață prin inundații

cu

Ranunculion

vegetaţie

din

fluitantis

şi

Callitricho-Batrachion

H01.05 – Poluarea difuză a

P

P

A

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

autoritățile publice locale
Informarea pescarilor sportivi privind importanța gestionării

P

A

eficiente a deșeurilor menajere

apelor de suprafață cauzată de

Interzicerea lucrărilor de amenajare hidroelectrică pe râurile

activități agricole și forestiere

montane care prin captarea apei, nu pot asigura debitul de

H01.06 – Poluarea difuză a

P

A

servitute

apelor de suprafață cauzată de

Cartografierea habitatului

transport și de infrastructura

Monitorizarea habitatului

fără conectare la canalizare
H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

P

A

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare
R5312

Comunități

ponto- F

danubiene cu Bidens tripartita,

intensiv în amestec de animale

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și
uzate de către autoritățile publice locale

D03.01.01 - Rampe

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

Polygonum hydropiper - 3270

D03.01.02 – Diguri/zone

P

A

autoritățile publice locale

Râuri cu maluri nămoloase cu

turistice și de agrement

Echinochloa

crusgalli

și

A04.01.05 – Pășunatul
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vegetaţie din Chenopodion rubri

D03.01.04 – Zona industrial

şi Bidention

portuară

P

A

Informarea pescarilor sportivi privind importanța gestionării
eficiente a deșeurilor menajere

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Cartografierea habitatului

E03.01 – Depozitarea

P

A

Monitorizarea habitatului

F02.03 – Pescuit cu undiță

P

A

H01.05 – Poluarea difuză a

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

deșeurilor menajere/deșeuri
provenite din baze de
agrement

apelor de suprafață cauzată de
activități agricole și forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
transport și de infrastructura
fără conectare la canalizare
H05.01 – Gunoiul și deșeurile
solide
J02.10 – Managementul
vegetației acvatice și de mal în
scopul drenării
R3121 Tufărișuri ponto-panonice F

D02.01.01 – Linii electrice și

de porumbar (Prunus spinosa) și

de telefonie suspendate

Control asupra extinderii suprafețelor ocupate de speciile
invazive
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salbă

moale

(Evonymus

europaeus)

D02.01.02 – Linii electrice și

P

A

de telefon subteran
E03.01 – Depozitarea

vehiculelor motorizate pe drumurile care nu sunt publice
P

A

deșeurilor menajere
G01.03.02 – Conducerea în

Amplasarea de panouri privind interzicerea conducerii

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor

P

A

P

A

afara drumului a vehiculelor
motorizate
K03.01 - Competiție
R3133 Tufărișuri de cătină albă F

-

-

(Hippophaë rhamnoides)
R3122

Tufărişuri

ponto

-

panonice de porumbar (Prunus
spinosa) şi păducel (Crataegus
monogyna)
40C0

Tufărişuri

de

foioase

pontosarmatice
R3502 Pajiști daco-balcanice de NI

C01.01.01 – cariere de nisip și

Dasypyrum villosum, Trifolium

pietriș

incarnatum ssp. molinerii și

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

Ventenata dubia

pentru ciclism

P

A

Interzicerea deschiderii de noi puncte de extracție a
minereurilor Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

P

A

Monitorizarea habitatului
Cartografierea habitatului

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

E01.02 – Așezări discontinue

P

A
74

6110* Pajişti rupicole calcaroase
sau bazofile cu Alysso-Sedion
albi
R3501

Pajiști

Chrysopogon

balcanice

de F

A03.02 – Cosire ne-intensivă

P

A

Promovarea cositului tradițional sau cu utilaje ușoare

gryllus

și

A03.03 – Abandonarea/lipsa

P

A

Promovarea menținerii categoriei de folosință a terenurilor

Danthonia alpina

cosirii

R3411 Pajiști daco-balcanice de F

C03.03 – Utilizarea energiei

Chrysopogon gryllus și Festuca

eoliene

rupicola- 62A0 Pajişti xerofile

D01.01 -Poteci, trasee, trasee

din

pentru ciclism

regiunea

mediteraneană

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
P

A

Informarea proprietarilor/gestionarilor de terenuri privind
necesitatea controlării speciilor invazive/adventive

P

A

Promovarea folosirii unor cantități reduse de insecticide în
zonele de agricultură

estică (Scorzoneratalia villosae)

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Informarea turiștilor privind respectarea regulilor de vizitare

R3413 Pajiști panonic-balcanice F

D02.03 – Piloni și antene de

P

A

ale parcului.

de

Festuca

rupicola

și

Cartografierea habitatelor

comunicare

Cleistogene serotina – 6210

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Pajiști panonic - balcanice de

E01.02 – Urbanizare

P

A

Festuca rupicola și Cleistogene

discontinuă

serotina

E01.03 – Habitare dispersată

P

A

R3404 Pajişti ponto-panonice de F

(locuințe risipite, disperse)

Festuca rupicola şi Koeleria

E03.01 – Depozitarea

P

A

Monitorizarea habitatelor

deșeurilor menajere
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macrantha – 6250 Pajişti stepice
panonice pe loess

G01.03.02 – Conducerea în
F

motorizate

de

H05.01 – Gunoiul și deșeurile

pratensis,

Festuca

pratensis și Alopecurus pratensis

solide

– 6440

I01 – Specii invazive non-

Pajişti aluviale din

Cnidion dubii

A

P

A

P

A

P

A

P

A

afara drumului a vehiculelor

R3716 Pajiști danubiano-pontice
Poa

P

native
I02 – Specii native (indigene)
problematice

R3707

Comunităţi

sud-est NI

A10.01 – Îndepărtarea

Controlul speciilor invazive de-a lungul drumurilor forestiere

carpatice de buruienişuri înalte cu

gardurilor vii și a crângurilor

Aplicarea normelor tehnice privind exploatarea materialului

Telekia speciosa şi Petasites

sau tufișurilor

lemnos

hybridus – 6430 Asociaţii de

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

lizieră cu ierburi înalte hidrofile

pentru ciclism

de la nivelul câmpiilor până la

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Monitorizarea habitatului

nivel montan şi alpin

D02.01.01 – Linii electrice și

P

A

Cartografierea habitatului

P

A

P

A

P

A

Igienizarea marginilor drumurilor de către administratorii
acestora

de telefon suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și
de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
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E01.02 – Urbanizare

P

A

P

A

P

A

discontinuă
I01 – Specii invazive nonnative
R5417

Comunităţi

carpatice

sud-est F

fontinale

cu

D01.01 – Poteci, trasee, trasee
pentru ciclsim

Cartografierea habitatului

Cratoneuron commutatum şi C.

Igienizarea periodică a traseelor și a zonelor naturale
E03.01 – Depozitarea

filicinum
7220 -

de

I01 – Specii invazive non-

travertin

(Cratoneurion)

native (alogene)

R6112 Comunități montane sud- NI

A10.02 – Îndepărtarea

est

zidurilor din piatră și a

carpatice

pioniere

P

A

P

A

Controlul speciilor invazive

deșurilor menajere

Izvoare petrifiante cu

formare

Monitorizarea habitatului

de

grohotișuri mobile sau semifixate

digurilor

cu Thymus comosus, Galium

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

A

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor

A

album și Teucrium montanum
8120 - Grohotişuri calcaroase şi
de şisturi calcaroase din etajul
montan

până

în

cel

alpin

(Thlaspietea rotundifolii)

NI
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R6114

Comunități

sud-est

carpatice de grohotișuri mărunte
sau

grosiere

nefixate

cu

Gymnocarpium robertianum și
Thymus

comosus

Grohotişuri

–

8160

medioeuropene

calcaroase ale etajelor montane
R6216

Comunităţi

daco- NI

balcanice pe stânci calcaroase cu
Ceterach officinarum şi Draba
lasiocarpa
R6222

Comunități

daco- NI

balcanice pe stânci calcaroase cu
Campanula crassipes – 8210
Pante stâncoase calcaroase cu
vegetaţie chasmofitică
R6211

Comunităţi

daco- F

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

balcanice pe stânci silicioase cu

pentru drumeții

Polypodium vulgare, Ctenidium

D02.01.01 – Linii electrice și

molluscum

şi

Hypnum

de telefon suspendate

P

A

Informarea turiștilor privind respectarea regulilor de vizitare
ale parcului.

P

A

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor
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cupressiforme – 8220 Pante

D02.01.02 – Linii electrice și

st\ncoase calcaroase cu vegetație

de telefon

chasmofitică

subterane/scufundate

P

A

P

A

I01 – Specii invazive

P

A

K01.01 – Eroziune

P

A

R6501 Peșteri – 8130 Grote F

E03.01 – Depozitarea

P

A

neexploatate turstic

deșeurilor menajere/deșeuri

recomandărilor specialiștilor

provenite din baze de agement

Cartografierea habitatelor

G05.06 – Curățarea copacilor,
tăierea pentru siguranța
publică, îndepărtarea de copaci
pe marginea drumului

E03.04 – Alte tipuri de

P

A

G01.04.02 – Speologie

P

A

G01.04.03 – Vizite de

P

A

Închiderea peșterilor sau a galeriilor de peșteri, în baza

Monitorizarea habitatelor

depozitări

agrement în peșteri
R4110 Păduri sud-est carpatice F

B02.02 – Curățarea pădurii

P

A

Evitarea tăierilor pe suprafețe mari şi menținerea unor arbori

de fag (Fagus sylvatica) cu

B02.04 – Îndepărtarea

P

A

maturi

Festuca drymeia – 9110

arborilor uscați sau în curs de

Menţinerea unei cantităţi de lemn mort ca microhabitate

Păduri tip Luzulo-Fagetum

uscare

pentru fauna de nevertebrate
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R4118 Păduri dacice de fag F
(Fagus

sylvatica)

și

carpen

B06 Pășunatul în pădure/ în

P

A

zona împădurită

Amplasarea de panouri pentru prevenirea și infomarea
comunităților locale privind interzicerea pășunatului în pădure

(Carpinus betulus) cu Dentaria

B07 – Alte activități silvice

P

A

Amaplasarea de panouri pentru infomarea privind interzierea

bulbifera

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

accesului public cu vehicule motorizate pe drumuri forestiere

R4119 Păduri dacice de fag F

pentru ciclism

carpen

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

publice

(Carpinus betulus) cu Carex

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Activităţi de conştientizare, educaţie cointeresare/constrângere

pilosa – 9130

E01.02 – Urbanizare

P

A

a comunităţilor locale

Păduri de tip Asperulo Fagetum

discontinuă

R4111 Păduri sud-est carpatice F

E04.01 – Infrastructuri

de fag (Fagus sylvatica) și brad

agricole, construcții în peisaj

(Abies alba) cu Cephalanthera

G01.02 – Mersul de jos,

damanssonium – 9150

călărie și vehicule non-

Acțiuni de igienizarea prin colaborarea cu gestionarii fondului

motorizate

forestier

(Fagus

sylvatica)

și

sau alte categorii de drumuri, excepție făcând drumurile

medioeuropene

Păduri
tip

Cephalanthero-Fagion

G01.03.02 – Conducerea

Degajarea periodică a speciilor invazive de-a lungul
P

A

drumurilor forestiere
Aplicarea prevederilor amenajamentelor silvice și respectarea

P

P

A

A

măsurilor impuse prin avize

Acțiuni de prevenire și combatere a tăierilor ilegale

obișnuită a vehiculelor

Monitorizarea habitatelor

R4123 Păduri dacice de gorun F

motorizate

Cartografierea habitatelor

(Quercus petraea), fag (Fagus

I02 – Specii native

sylvatica) și carpen (Carpinus

problematice

betulus) cu Carex pilosa – 9170

K02.01 – Schimbarea

Stejăriş de tip Galio-Carpinetum

compoziției de specii

P

A

P

A
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R4117 Păduri sud-est carpatice F
de frasin (Fraxinus excelsior),
paltin (Acer pseudoplatanus) și
ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria
rediviva – 9180
Păduri de pantă grohotiș sau
ravene cu Tilio-Acerion
R4114 Păduri balcanice mixte de
fag (Fagus sylvatica) cu Ruscus
aculeatus

F

R4113 Păduri balcanice de fag
(Fagus sylvatica) cu Helleborus
odorus

F

R4115 Păduri balcanice de fag
(Fagus sylvatica) cu Geranium
macrorrhizum - 91K0

F

Păduri ilirice de Fagus sylvatica
R4127 Păduri dacice mixte de
gorun (Quercus petraea), fag
(Fagus sylvatica) şi tei argintiu F
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(Tilia tomentosa) cu Erythronium
dens-canis – 91L0
Păduri ilirice de stejar și carpen
R4124 Păduri dacice de gorun
(Quercus petraea), fag (Fagus F
sylvatica) şi carpen (Carpinus
betulus) cu Lathyrus hallersteinii
R4128 Păduri geto-dacice de
gorun (Quercus petraea) cu F
Dentaria

bulbifera

–

91Y0

Păduri dacice de stejar și carpen
R4133 Păduri balcanice de gorun
(Quercus petraea) cu Helleborus F
odorus
R4134 Păduri vest-pontice de
gorun (Quercus petraea) cu F
Mercurialis ovata
R4151 Păduri balcanice mixte de
cer

(Quercus

cerris)

cu F
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Lithospermum
purpurocoeruleum
R4152 Păduri dacice de cer F
(Quercus

cerris)

și

carpen

(Carpinus betulus) cu Digitalis
grandiflora
R4153

Păduri

danubian- F

balcanice de cer (Quercus cerris)
şi gârniţă (Q. frainetto) cu Crocus
flavus – 91M0
Păduri panonice balcanice de
stejar turcesc
R4405 Păduri dacice – getice de NI

B02.02 - Curățarea pădurii

P

A

Aplicarea măsurilor și a condițiilor din actele de reglementare

plop negru (Populus nigra) cu

B06 -Pășunatul în pădure

P

A

privind regularizările de mal

Rubus caesius

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

Aplicarea normelor tehnice privind exploatarea materialului
lemnos

pentru ciclism
R4406 Păduri dacice – getice de NI

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Menținerea lemnului mort, în special la gurile de vărsare

plop alb (Populus alba) cu Rubus

E03.01 – Depozitarea

P

A

Amplasarea de panouri pentru prevenirea și infomarea

caesius

deșeurilor menajare

92A0 Galerii cu Salix alba şi

H01.07 – Poluarea difuză a

Populus alba

apelor de suprafață cauzată de

comunităților locale privind interzicerea pășunatului în pădure
P

A

Acțiuni de igienizarea prin colaborarea cu gestionarii fondului
forestier
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platformele industriale
R4401 Păduri sud-est carpatice NI

abandonate

de anin alb (Alnus incana) cu

I01 – Specii invazive non-

Telekia speciosa

native
J03.02 – Reducerea

R4402 Păduri dacice- getice de NI

conectivității de habitat, din

lunci colinare de anin negru

cauze antropice

P

A

P

A

(Alnus glutinosa) cu Stellaria
nemorum – 91E0*
Păduri

aluviale

cu

Alnus

glutinosa și Fraxinus excelsior
R4129 Păduri dacice de gorun şi F

B02.02 - Curățarea pădurii

P

A

Aplicarea măsurilor și a condițiilor din actele de reglementare

fag

B06 -Pășunatul în pădure

P

A

privind regularizările de mal

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

Aplicarea normelor tehnice privind exploatarea materialului
lemnos

pentru ciclism
E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Menținerea lemnului mort, în special la gurile de vărsare

E03.01 – Depozitarea

P

A

Amplasarea de panouri pentru prevenirea și infomarea
comunităților locale privind interzicerea pășunatului în pădure

deșeurilor menajare
H01.07 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de

P

A

Acțiuni de igienizarea prin colaborarea cu gestionarii fondului
forestier

platformele industriale
abandonate
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I01 – Specii invazive non-

P

A

P

A

B02.02 - Curățarea pădurii

P

A

Aplicarea măsurilor și a condițiilor din actele de reglementare

B06 -Pășunatul în pădure

P

A

privind regularizările de mal

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

Acțiuni de igienizarea a zonelor umede

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

E03.01 – Depozitarea

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

native
J03.02 – Reducerea
conectivității de habitat, din
cauze antropice
R5309 Comunităţi danubiene cu F
Phragmites

australis

Schoenoplectus lacustris

şi

pentru ciclism

deșeurilor menajare
H01.07 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate
I01 – Specii invazive nonnative
J03.02 – Reducerea
conectivității de habitat, din
cauze antropice
R5305

B02.02 - Curățarea pădurii
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Comunităţi danubiene cu Typha

B06 -Pășunatul în pădure

P

A

Aplicarea măsurilor și a condițiilor din actele de reglementare

angustifolia şi Typha latifolia

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

privind regularizările de mal
Acțiuni de igienizare a a zonelor umede

pentru ciclism
E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

E03.01 – Depozitarea

P

A

P

A

P

A

P

A

deșeurilor menajare
H01.07 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate
I01 – Specii invazive nonnative
J03.02 – Reducerea
conectivității de habitat, din
cauze antropice
Aria naturală protejată nr.2 - Situl de importanță comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier
Rhinolophus blasii

F

A10.01 - îndepărtarea

Rhinolophus euryale

F

gardurilor vii si a crângurilor

Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei

Rhinolophus ferrumequinum

F

sau tufișurilor

Promovarea folosirii unor cantități reduse de insecticide în

Rhinolophus hipposideros

F

B04 - folosirea biocidelor,

Rhinolophus mehelyi

Neid.

hormonilor și chimicalelor (în

Păstrarea unei diversități naturale cu arbori şi arbuşti din specii

Miniopterus schreibersi

F

pădure)

autohtone

P

P

A

A

Monitorizarea speciilor

zonele de agricultură
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Myotis (blythii) oxygnatus

F

C03.03 – Utilizarea energiei

Myotis capaccinii

F

eoliene

Myotis dasycneme

F

E03.01 – Depozitarea deșeurilor

Myotis emarginatus

F

menajare

P

Păstrarea elementelor lineare și de conexiune între diferitele
elemente de habitat

P

A

Neînchiderea intrărilor în peșteri utilizate de speciile la care se
face referire, după caz.

G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de

A

P

A

Închidere peșterii/ galeriei fosile a peșterii Gaura cu Muscă,

A

conform recomandărilor din studiile realizate și avizate de

agrement în peșteri

Consiliul Științific.

G05.04 - Vandalism

P

A

Închiderea corespunzătoare a Peșterii de la Padina Matei

G.05.08 Închiderea peșterilor

P

A

pentru protecția coloniei de lilieci
Reglementarea accesului turiștilor, respectiv a speologilor în

sau a galeriilor.
H06.02 – poluare luminoasă

P

A

peșteri, după caz.
Reglementarea activităților de amplasare și funcționare a
surselor de iluminat
Igienizarea peșterilor/ gurilor de peșteri
Activități de identificare a speciei Rhinolophus mehelyi în
arealul parcului

Barbastella barbastellus,

F

A07 – Utilizarea produselor

Myotis bechsteini

Neev.

biocide, hormoni și substanțe

Monitorizarea calității și mărimii habitatului speciei

chimice

Promovarea folosirii unor cantități reduse de insecticide în

B02.04 îndepărtarea arborilor

P

P

A

A

zonele de agricultură
Păstrarea arborilor scorburoși și a lemnului mort în pădure

uscaţi sau in curs de uscare
B07 – alte activități forestiere

Monitorizarea speciilor

P

A
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C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

eoliene
H01.07 Poluarea difuză a

Păstrarea unei diversităţi naturale cu arbori şi arbuşti din specii
autohtone

P

A

Păstrarea elementelor lineare și de conexiune între diferitele

apelor de suprafață cauzate de

elemente de habitat

platformele industriale

Păstrarea suprafețelor de apă neiluminate

abandonate

Acțiuni de prevenire a poluării surselor de apă

H06.02 – Poluare luminoasă

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

J01.01 - Incendii

P

A

Acțiuni de igienizare a cursurilor de apă și a zonelor
împădurite
Activități de identificare a speciei Myotis bechsteini în arealul
parcului

Canis lupus

F

B08.08 – Practicarea

P

A

sporturilor cu motor în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee

Menținerea și intensificarea patrulărilor cu scopul prevenirii și
P

A

P

A

P

A

ursului.
Conștientizarea populației cu privire la importanța

braconaj
G01.03.02 - conducerea în

realizat de gestionarii fondurilor cinegetice în vederea
menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a lupului și

(locuinţe risipite, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire,

combaterii braconajului
Implicarea în managementul faunei de interes cinegetic

pentru ciclism
E01.03 - habitare dispersată

Monitorizarea speciei

P

A

carnivorelor mari în lanțul trofic.

afara drumului a vehiculelor
motorizate
88

G01.08 - alte activități

P

A

Semnalizarea zonei de liniște cu semne distincte (în cazul

sportive si recreative în aer

suprapunerii acestora cu zonele de protecție integrală, se

liber

aplică cele consacrate).

G05.09 - garduri, îngrădiri

P

A

Informarea comunităților locale cu privire la aspectele

J01.01 - incendii

P

A

legislative privind utilizarea câinilor care însoțesc turmele și

K03.06 – Antagonism cu

P

A

cirezile de animale domestice și impunerea respectării
legislației în domeniu

animale domestice

Informarea și conștientizarea proprietarilor de animale
domestice cu privire la aplicarea unor metode tradiționale și
moderne de prevenire a pagubelor și diminuare a conflictelor
om-carnivore.
Informarea și conștientizarea populației privind modul de
despăgubire în cazul atacului/distrugerii produse de animalele
sălbatice.
Montarea de panouri de interdicție în zonele unde se identifică
activități de tip enduro/off-road.
Lynx lynx

F

B08.08 – Practicarea

P

A

sporturilor cu motor în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee

Menținerea și intensificarea patrulărilor cu scopul prevenirii și
P

A

combaterii braconajului
Implicarea în managementul faunei de interes cinegetic

pentru ciclism
E01.03 - habitare dispersată

Monitorizarea speciilor

P

A

realizat de gestionarii fondurilor cinegetice în vederea

(locuinţe risipite, disperse)
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F03.02.03 - capcane, otrăvire,

P

A

pisicii sălbatice.

braconaj
G01.03.02 - conducerea în

menținerii și îmbunătățirii stării de conservare a râsului și

P

A

Semnalizarea zonei de liniște cu semne distincte (în cazul

afara drumului a vehiculelor

suprapunerii acestora cu zonele de protecție integrală, se

motorizate

aplică cele consacrate).

G01.08 - alte activități

P

A

Conștientizarea populației cu privire la importanța

sportive si recreative în aer

carnivorelor mari în lanțul trofic.

liber

Montarea de panouri de interdicție în zonele unde se identifică
activități de tip enduro/off-road.

J01.01 - incendii

P

A

K03.06 – Antagonism cu

P

A

B07 - Alte activități silvice

P

A

Monitorizarea speciei

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Instituirea unor zone de protecție a speciilor, unde pescuitul cu

A

plasele să fie interzis (zona golfurilor, a gurilor de vărsare a

animale domestice
Lutra lutra

F

F03.02.03 - capcane, otrăvire,

apelor interne în Dunăre).

braconaj
J02.05.02 – Modificarea

P

A

structurii de apă continentale
F02.01.01 – Pescuit cu

Impunerea de măsuri în avizele de exploatare privind lucrările
silvice r din galeriile ripariene.

P

A

capcane, vârșe, vintire etc.

Informarea și conștientizarea populației și a autorităților locale
cu privire la implementarea unui management adecvat de

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

gestionarea a deșeurilor.

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

Impunerea măsurilor minime de management în cazul

apelor de suprafață cauzate de

lucrărilor hidrotehnice mici (de ex. microhidrocentrale,
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platformele industriale

stăvilare, baraje etc.) astfel încât să se asigure debitul de

abandonate

servitute.

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

Acțiuni de prevenire și combaterea a braconajului.

apelor de suprafață cauzată de

Acțiuni de informare a populației privind importanța ecologică

apa de canalizare menajeră și

a speciei.

de ape uzate
K03.06 – Antagonism cu

P

A

animale domestice
Identificarea speciei în arealul ariei naturale protejate

Bombina bombina

Neid.

-

Bombina variegata

Neev.

A02.03 - Înlocuirea pășunii cu P

A

Monitorizarea speciei
Identificarea bălților temporare și monitorizarea lor

terenuri arabile
D01.02. Drumuri, autostrăzi

P

A

Monitorizarea pontelor în bălțile temporare

G01.03.01 -conducerea

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe

obișnuită a vehiculelor

drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

motorizate

coliziunilor

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

afara drumului a vehiculelor

uzate de către autoritățile publice locale

motorizate

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

H01. Poluarea apelor de

P

A

K01.02. Colmatare

P

A

K01.03. Secare

P

A

autoritățile publice locale

suprafață limnice
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M01.02. Secete și precipitații

P

A

P

A

reduse
Barbus meridionalis

Neev.

B02.03 - îndepărtarea

Cottus gobio

Neev.

lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

prin traversarea cursurilor de

autoritățile publice locale

apă

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

B08.06 – Resturi de exploatare P

A

Interzicerea lucrărilor silvice de-a lungul văii, pentru evitarea

de-a lungul cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea

P

A

punerii în lumină a apei
Acțiuni de igienizare a văilor și cursurilor de apă

sporturilor cu motor în pădure
E03.01 - depozitarea

cercetare în vederea monitorizării speciei.

P

A

deșeurilor menajere/deșeuri

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

provenite din baze de

Impunerea măsurilor minime de management în cazul lucrărilor

agrement

hidrotehnice mici (de ex. microhidrocentrale, stăvilare, baraje

F02.03.02 – pescuit cu undița

P

A

H01.05 - poluarea difuză a

P

A

etc.) astfel încât să se asigure debitul de servitute.

apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J02.06.02 - captări de apă de

A

suprafaţă pentru alimentarea
cu apă
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J02.06.06 -captări de apă de

A

suprafaţă pentru hidrocentrale
J03.02.01 reducerea migraţiei / P

A

bariere de migrație
J03.02 - reducerea

P

A

J03.02.01 reducerea migraţiei / P

A

conectivităţii de habitat, din
cauze antropice
bariere de migrație
J03.02 - reducerea

P

A

P

A

conectivităţii de habitat, din
cauze antropice
H01.05 - poluarea difuză a
apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
Aspius aspius

Neev.

D03.01.03 Zone de pescuit

P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

Gobio albipinnatus

Neev.

D03.01.04 Zona industrial

P

A

uzate de către autoritățile publice locale

Gymnocephalus baloni

Neev.

portuară

Gymnocephalus schraetzer

Neev.

E01.03 – Habitare dispersată

Misgurnus fossilis

Neev.

(locuințe risipite, disperse)

Pelecus cultratus

Neev.

E03.01 - depozitarea

Sabanejewia aurata

Neev.

deșeurilor menajere/deșeuri

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către
P

A

autoritățile publice locale
Conștientizarea pescarilor cu privire la speciile de pești

P

A

protejate
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Umbra krameri

Neev.

provenite din baze de

Încheierea de protocale de colaborarea cu reprezentanții M.A.I

Rhodeus sericeus amarus

Neev.

agrement

pentru prevenirea și combaterea situațiilor de braconaj

Zingel streber

Neev.

E03.03 – Depozitare

Zingel zingel

Neev.

materialelor inerte (nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional

P

A

Încheierea unui protocol cu administratorii bazinali Banat și
Jiu, în vederea realizării de acțiuni comune de monitorizare a

P

A

speciilor și a calității apelor
Amplasarea de panouri în zonele de pescuit cu speciile

pasiv cu plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița

P

A

protejate

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a P

A

Sabanejewia aurata, Umbra krameri în habitatele potențiale

apelor de suprafață
H01.07 – Poluare difuză a

Identificarea speciilor Misgurnus fossilis și Pelecus cultartus,

P

A

D03.01.03 Zone de pescuit

P

A

B02.03 - îndepărtarea

P

A

apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate

Austropotamobius torrentium

NI

lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
prin traversarea cursurilor de

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și
uzate de către autoritățile publice locale

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către
autoritățile publice locale

apă
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B08.06 – Resturi de exploatare P

A

de-a lungul cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea

colaborarea cu administratorii fondului forestier
P

A

sporturilor cu motor în pădure
D03.01.02 - diguri/zone

Conștientizarea pescarilor privind necesitatea protejării acestei
specii

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

turistice și de agrement
E01.02 – Urbanizarea

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată
(locuințe risipite, disperse)
E01.04 – Alte modele (tipuri)
de habitare/locuințe
(mânăstiri, biserici)
E03.01 - depozitarea
deșeurilor menajere/deșeuri
provenite din baze de
agrement
H01.03 - alte surse de poluare
a apelor de suprafaţă - de
muncitori care exploatează
pădurile
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H01.05 - poluarea difuză a

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

apelor de suprafaţă, cauzată de
activităţi agricole şi forestiere
J02.06.06 - captări de apă de
suprafaţă pentru hidrocentrale
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
I01 – Specii invazive nonnative
Calimorpha quadripunctaria

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

autoritățile publice locale

terenuri arabile
E03.01 - depozitarea

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

deșeurilor menajere/deșeuri

colaborarea cu administratorii fondului forestier

provenite din baze de

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

agrement

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

I01 – Specii invazive non-

P

A

P

A

J01.01 Incendii

P

A

B02.02 Curățarea pădurii

P

A

cercetare în vederea monitorizării speciei.

native (alogene)
I02 – Specii native (indigene)
problematice

Carabus variolosus

Neev.
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B02.03 Tăierea lăstărișului

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

B02.02 Curățarea pădurii

P

A

autoritățile publice locale
Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier
Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei

Cerambix cerdo

F

A10.01 - îndepărtarea

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

gardurilor vii si a crângurilor

autoritățile publice locale

sau tufișurilor

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

uscaţi sau in curs de uscare
J01.01 Incendii

colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

Morimus funereus

F

B02.02 – Curățarea pădurii

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

Osmoderma eremita

Neev.

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

autoritățile publice locale

Lucanus cervus

F

uscaţi sau in curs de uscare

Rosalia alpina

Neev.

B02.05 -Nelăsarea lemnului

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

mort/volum redus de lemn

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

mort/ha

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

J01.01 - Incendii

P

A

cercetare în vederea monitorizării speciei.
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Pilemia tigrina

Neid.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

terenuri arabile
A07 – Utilizarea produselor

Cosirea pășunilor cu utilaje ușoare în perioade optime de către
proprietari

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

biocide, hormoni și substanțe

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

chimice

cercetare în vederea monitorizării speciei.

J01.01 Incendii

P

A

K02.01 Schimbarea

P

A

P

A

compoziției de specii
Coenagrion ornatum

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu
terenuri arabile
A07 – Utilizarea produselor

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

biocide, hormoni și substanțe

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

chimice

cercetare în vederea monitorizării speciei.

E03.01 - depozitarea

P

A

J01.01 Incendii

P

A

K01.03 Secare

P

A

B02.03 - îndepărtarea

P

A

deșeurilor menajere/deșeuri
provenite din baze de
agrement

Cordulegaster heros

F

lăstărișului

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier
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B08.04 – Colectarea lemnului

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

prin traversarea cursurilor de

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

apă

cercetare în vederea monitorizării speciei.

B08.06 – Resturi de exploatare P

A

accesului în pădure

de-a lungul cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea

Amplasarea de panouri avertizoare privind interzicerea

P

A

Menținerea lemnului mort pe picior și în pădure, respectiv
păstrarea unor arbori sau pâlcuri de arbori în parcelele în care

sporturilor cu motor în pădure

se exploatează
Eriogaster catax

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

Lycaena dispar

Neev.

terenuri arabile

Maculinea nausithous

Neev.

A10.01 - îndepărtarea

Maculinea teleius

Neev.

gardurilor vii si a crângurilor

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

Pholidoptera transsylvanica

Neev.

sau tufișurilor

cercetare în vederea monitorizării speciei.

Eriogaster catax

Neev.

J01.01 Incendii

P

A

Menținerea lemnului mort pe picior și în pădure, respectiv

K01.03 Secare

P

A

păstrarea unor arbori sau pâlcuri de arbori în parcelele în care

K02.01 Schimbarea

P

A

se exploatează.

P

A

Cosirea pășunilor cu utilaje ușoare în perioade optime de către

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

compoziției de specii
Hypodryas (Euphydryas)
maturna

Neev.

B01.01 Înființarea de pădure
pe teren deschis prin

proprietari

regenerare naturală

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
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B01.02 Înființarea de pădure

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de
cercetare în vederea monitorizării speciei.

pe teren deschis prin
regenerare artificială
J01.01 Incendii

P

A

K01.03 Secare

P

A

K02.01 Schimbarea

P

A

compoziției de specii
Theodoxus transversalis

Neid.

Unio crassus

Neid.

Agrimonia pilosa

Neid.

Colchium arenarium

NR

Identificarea sau reconfirmarea speciilor în arealul parcului
Identificarea speciei în arealul parcului
A04.01.03 Pășunatul intensiv

P

A

al cailor

Eliminarea/limitarea numărului cailor sălbăticiți din Ostrovul
Moldova Veche

J01.01 - Incendii

P

A

Monitorizarea speciei

K02.01 – Schimbarea

P

A

Acțiuni de control al speciilor invazive

A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Cosirea pășunilor cu utilaje ușoare în perioade optime de către

B08.08 – Practicarea

P

A

proprietari

compoziției de specii
Echium russsicum

F

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

sporturilor cu motor în pădure
B07 – Alte activități silvice

P

A

Încheierea de protocoale de colaborare cu experți/instituții de

F04.02 Colectarea (ciuperci,

P

A

cercetare în vederea monitorizării speciei.

P

A

licheni, fruce de pădure etc.)
J01.01 - Incendii

100

Eleocharis carniolica

Identificarea sau reconfirmarea prezenței speciei în arealul

Neid.

parcului
Gladiolus palustris

Identificarea sau reconfirmarea prezenței speciei în arealul

Neid.

parcului
Himantoglossum caprinum

Identificarea sau reconfirmarea prezenței speciei în arealul

Neid.

parcului
Marsilea quadrifolia

F

A04.01.03 Pășunatul intensiv

P

A

al cailor

Moldova Veche
A

Monitorizarea speciei

P

A

Acțiuni de control al speciilor invazive

P

A

Monitorizarea speciei

J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea

Eliminarea/limitarea numărului cailor sălbăticiți din Ostrovul

compoziției de specii
Paeonia officinalis ssp. banatica

F

B08.08 – Practicarea
sporturilor cu motor în pădure

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

B07 – Alte activități silvice

P

A

Informarea populației orivind măsurile coercitive în cazul

F04.02 Colectarea (ciuperci,

P

A

ruperii plantelor
Amplasarea de panouri de interzicere a practicării activităților

licheni, fruce de pădure etc.)
J01.01 - Incendii

P

A

off road cu mijloace motorizate pe drumuri închise accesului
publicului

Pulsatilla grandis

NI

J01.01 - Incendii

A

Monitorizarea speciei

M01.02 Secete și precipitații

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

reduse
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Stipa danubialis

NI

I01 – Specii invazive non-

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

native
J01.01 - Incendii
Thlaspi jankae

F

I01 – Specii invazive non-

P

A

Eliminarea/limitarea extinderii falsului oțetar

A

Monitorizarea speciei
Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

native
J01.01 - Incendii
Tulipa hungarica

F

Emys orbicularis

Neev.

Monitorizarea speciei

A

Eliminarea/limitarea extinderii falsului oțetar
Monitorizarea speciei

E03.01 – Depozitarea

P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

deșeurilor menajere/deșeuri

uzate de către autoritățile publice locale

provenite din bza de agrement

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

E03.02 – Depozitarea

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate

deșeurilor industriale
F02.01.01 – Pescuit cu

autoritățile publice locale

P

A

Amplasarea de panouri de atenționare/de semnalizare pe
drumurile naționale/ județene/ comunale pentru evitarea

capcane, varse, vintire
F05.04 - Braconaj

P

A

coliziunilor

F03.02.05 – Captură

P

A

Acțiuni de informare și conștientizare privind impactul

accidentală
G01.03.01 – Conducerea
obișnuită a vehiculelor

speciilor invazive
P

A

Acțiuni de patrulare în vederea prevenirii și combaterii
braconajului

motorizate
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G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor

afara drumului a vehiculelor

Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de

motorizate

epurare ale localităților.

H01.07 – Poluare difuză a

P

A

Acțiuni de control ale speciilor invazive

apelor de suprafață cauzate de

Acțiuni de informare a comunităților locale privind impactul

platformele industriale

speciilor invazive asupra biodiversității autohtone.

abandonate

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

H01.08 – Poluare difuză a

P

A

P

A

A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
I01 – Specii invazive nonnative (alogene)
Testudo hermanni

NR

terenuri arabile
A10.01 – Îndepărtarea

Monitorizarea speciei.
Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea

P

A

lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.

gardurilor vii și a crângurilor

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști și a zonelor cu

sau tufișurilor

tufărișuri

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

pentru ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

P

A

E01.01 – Urbanizarea continuă P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier
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F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

P

A

câinilor care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice

braconaj
G01.03.01 – Conducerea

Informarea cu privire la aspectele legislative privind utilizarea

P

A

și impunerea respectării legislației în domeniu.

obișnuită a vehiculelor

Impunerea administratorilor drumurilor, în cadrul proiectelor

motorizate

noi de infrastructură și de modernizare, realizarea de

G01.03.02 – Conducerea în

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

Ftestuafara drumului a
vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea

subtraversări, podețe etc.

P

A

Amplasarea de panouri informative de-a lungul drumurilor
naționale pentru atenționarea participanților la trafic

prin coliziune
J01.01 - Incendii

P

A

K03.06 – Antagonism cu

P

A

animale domestice
Aria naturală protejată nr.3 - Situl de importanță comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier
3130 Ape stătătoare, oligotrofe NI

D03.01.02 – Diguri/zone

până la mezotrofe cu vegetaţie de

turistice și de agrement

Littorelletea uniflorae şi/sau din

E03.01 – Depozitarea

Isoeto-Nanojuncetea

deșeurilor menajere/deșeuri

autoritățile publice locale

provenite din baze de

Informarea pescarilor sportivi privind importanța gestionării

mezotrofe cu vegetaţie bentonică

agrement

eficiente a deșeurilor menajere

de specii de Chara spp.

F02.02.04 – Pescuit pelagic

3140

Ape

puternic

oligo- Neid.

F

într-o locație fixă (pescuit cu

P

A

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și
uzate de către autoritățile publice locale

P

P

A

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

Realizarea de benzi de luciu de apă în zonele unde se acoperă
mai mult de 50% de begetație acvatică
104

3150 Lacuri eutrofe naturale cu

setca/plasa-pungă în zona

Cartografierea habitatelor

vegetaţie tip Magnopotamion sau

pelagică)

Monitorizarea habitatelor

Hydrocharition

H01.05 – Poluarea difuză a

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

apelor de suprafață cauzată de
activități agricole și forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
transport și de infrastructura
fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare
I02 – Specii native (indigene)
problematice
J02.10 – Managementul
vegetației acvatice și de mal în
scopul drenării
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3260 Cursuri de apă din zonele de NI

H01.01 – Poluarea apelor de

câmpie, până la cele montane, cu

suprafață de către combinate

uzate de către autoritățile publice locale

vegetaţie

din

Ranunculion

industriale

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

fluitantis

şi

Callitricho-

Batrachion

H01.02 – Poluarea apelor de

P

P

A

A

autoritățile publice locale
Informarea pescarilor sportivi privind importanța gestionării

suprafață prin inundații
H01.05 – Poluarea difuză a

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

P

A

eficiente a deșeurilor menajere

apelor de suprafață cauzată de

Interzicerea lucrărilor de amenajare hidroelectrică pe râurile

activități agricole și forestiere

montane care prin captarea apei, nu pot asigura debitul de

H01.06 – Poluarea difuză a

P

A

servitute

apelor de suprafață cauzată de

Cartografierea habitatului

transport și de infrastructura

Monitorizarea habitatului

fără conectare la canalizare
H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

P

A

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare
3270 Râuri cu maluri nămoloase F

A04.01.05 – Pășunatul

cu vegetaţie din Chenopodion

intensiv în amestec de animale

rubri şi Bidention

D03.01.01 - Rampe

P

A

Aplicarea unui management eficient al deșeurilor de către

D03.01.02 – Diguri/zone

P

A

autoritățile publice locale

uzate de către autoritățile publice locale

Informarea pescarilor sportivi privind importanța gestionării

turistice și de agrement
D03.01.04 – Zona industrial
portuară

Aplicarea unui management eficient privind apele menajere și

P

A

eficiente a deșeurilor menajere
Cartografierea habitatului
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E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

E03.01 – Depozitarea

P

A

F02.03 – Pescuit cu undiță

P

A

H01.05 – Poluarea difuză a

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

Monitorizarea habitatului

deșeurilor menajere/deșeuri
provenite din baze de
agrement

apelor de suprafață cauzată de
activități agricole și forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
transport și de infrastructura
fără conectare la canalizare
H05.01 – Gunoiul și deșeurile
solide
J02.10 – Managementul
vegetației acvatice și de mal în
scopul drenării
40A0*

Tufărişuri F

subcontinentale peri-panonice

D02.01.01 – Linii electrice și
de telefonie suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și
de telefon subteran

Control asupra extinderii suprafețelor ocupate de speciile
invazive

P

A

Amplasarea de panouri privind interzicerea conducerii
vehiculelor motorizate pe drumurile care nu sunt publice
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E03.01 – Depozitarea

P

A

deșeurilor menajere
G01.03.02 – Conducerea în

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor

P

A

K03.01 - Competiție

P

A

6110* Pajişti rupicole calcaroase NI

C01.01.01 – cariere de nisip și

P

A

sau bazofile cu Alysso-Sedion

pietriș

albi

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

afara drumului a vehiculelor
motorizate
Interzicerea deschiderii de noi puncte de extracție a
minereurilor
P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
Monitorizarea habitatului

pentru ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Cartografierea habitatului

E01.02 – Așezări discontinue

P

A

Interzicerea deschiderii de noi puncte de extracție a
minereurilor
Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor
Monitorizarea habitatului
Cartografierea habitatului

62A0 Pajişti xerofile din regiunea F

A03.02 – Cosire ne-intensivă

P

A

Promovarea cositului tradițional sau cu utilaje ușoare

mediteraneană

A03.03 – Abandonarea/lipsa

P

A

Promovarea menținerii categoriei de folosință a terenurilor

estică

(Scorzoneratalia villosae)

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

cosirii
C03.03 – Utilizarea energiei
F

eoliene

P

A

Informarea proprietarilor/gestionarilor de terenuri privind
necesitatea controlării speciilor invazive/adventive
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6210 Pajiști panonic - balcanice
de

Festuca

rupicola

D01.01 -Poteci, trasee, trasee

și

P

A

pentru ciclism

Cleistogene serotina
F

zonele de agricultură

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Informarea turiștilor privind respectarea regulilor de vizitare

D02.03 – Piloni și antene de

P

A

ale parcului.

6250* Pajişti stepice panonice pe

comunicare

loess

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

E01.02 – Urbanizare

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

F
6510 Pajişti de altitudine joasă

discontinuă

(Alopecurus

E01.03 – Habitare dispersată

pratensis,

Sanguisorba officinalis)

Promovarea folosirii unor cantități reduse de insecticide în

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor

(locuințe risipite, disperse)
E03.01 – Depozitarea
deșeurilor menajere
G01.03.02 – Conducerea în
afara drumului a vehiculelor
motorizate
H05.01 – Gunoiul și deșeurile
solide
I01 – Specii invazive nonnative

6430 Asociaţii de lizieră cu NI

A10.01 – Îndepărtarea

ierburi înalte hidrofile de la

gardurilor vii și a crângurilor

Aplicarea normelor tehnice privind exploatarea materialului

sau tufișurilor

lemnos

Controlul speciilor invazive de-a lungul drumurilor forestiere
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nivelul câmpiilor până la nivel

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

montan şi alpin

pentru ciclism

P

A

Igienizarea marginilor drumurilor de către administratorii
acestora

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

Monitorizarea habitatului

D02.01.01 – Linii electrice și

P

A

Cartografierea habitatului

P

A

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

E01.02 – Urbanizare

P

A

P

A

de telefon suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și
de telefon
subterane/scufundate

discontinuă
I01 – Specii invazive nonnative
8120 - Grohotişuri calcaroase şi NI

A10.02 – Îndepărtarea

de şisturi calcaroase din etajul

zidurilor din piatră și a

montan

digurilor

până

în

cel

alpin

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

(Thlaspietea rotundifolii)
8160

-

A

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor

A

Grohotişuri NI

medioeuropene calcaroase ale
etajelor montane
NI
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8210

-

calcaroase

Pante

stâncoase

cu

vegetaţie

chasmofitică
8220

Versanţi

stâncoşi

cu F

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

vegetaţie chasmofitică pe roci

pentru drumeții

silicioase

D02.01.01 – Linii electrice și

8230

Stâncării

silicatice

cu NI

P

A

ale parcului.
P

A

D02.01.02 – Linii electrice și

Scleranthion

de telefon

Cartografierea habitatelor
Monitorizarea habitatelor

de telefon suspendate

vegetaţie pionieră din Sedo-

Informarea turiștilor privind respectarea regulilor de vizitare

P

A

P

A

I01 – Specii invazive

P

A

8310 Peşteri în care accesul F

E03.01 – Depozitarea

P

A

publicului este interzis

deșeurilor menajere/deșeuri

recomandărilor specialiștilor

provenite din baze de agement

Cartografierea habitatelor

sau

Sedo

albi

Veronicion dillenii

subterane/scufundate
G05.06 – Curățarea copacilor,
tăierea pentru siguranța
publică, îndepărtarea de copaci
pe marginea drumului

E03.04 – Alte tipuri de

P

A

Închiderea peșterilor sau a galeriilor de peșteri, în baza

Monitorizarea habitatelor

depozitări
G01.04.02 – Speologie

A
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G01.04.03 – Vizite de

P

A

B02.02 – Curățarea pădurii

P

A

Evitarea tăierilor pe suprafețe mari şi menținerea unor arbori

B02.04 – Îndepărtarea

P

A

maturi

agrement în peșteri
9110

-

Păduri

tip

Luzulo- F

Fagetum

arborilor uscați sau în curs de

Menţinerea unei cantităţi de lemn mort ca microhabitate

9130 - Păduri de tip Asperulo F

uscare

pentru fauna de nevertebrate

Fagetum

B06 Pășunatul în pădure/ în

P

A

Amplasarea de panouri pentru prevenirea și infomarea
comunităților locale privind interzicerea pășunatului în pădure

zona împădurită
9150 Păduri medioeuropene tip F

B07 – Alte activități silvice

P

A

Amaplasarea de panouri pentru infomarea privind interzierea

Cephalanthero-Fagion

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

accesului public cu vehicule motorizate pe drumuri forestiere
sau alte categorii de drumuri, excepție făcând drumurile

pentru ciclism
9170 Stejăriş de tip Galio- F

D01.02 – Drumuri, autostrăzi

P

A

publice

Carpinetum

E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Activităţi de conştientizare, educaţie cointeresare/constrângere

9180 - Păduri de pantă grohotiș F

E01.02 – Urbanizare

P

A

a comunităţilor locale

sau ravene cu Tilio-Acerion

discontinuă

91K0 - Păduri ilirice de Fagus F

E04.01 – Infrastructuri

sylvatica

agricole, construcții în peisaj

91L0 -Păduri ilirice de stejar și F

G01.02 – Mersul de jos,

carpen

călărie și vehicule non-

Acțiuni de igienizara prin colaborarea cu gestionarii fondului

motorizate

forestier

F

Degajarea periodică a speciilor invazive de-a lungul
P

A

drumurilor forestiere
Aplicarea prevederilor amenajamentelor silvice și respectarea

P

A

măsurilor impuse prin avize
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91Y0 -Păduri dacice de stejar și
carpen
91M0

G01.03.02 – Conducerea
F

-

Păduri

panonice

A

Acțiuni de prevenire și combatere a tăierilor ilegale

obișnuită a vehiculelor

Monitorizarea habitatelor

motorizate

Cartografierea habitatelor

I02 – Specii native

balcanice de stejar turcesc

P

P

A

P

A

problematice
K02.01 – Schimbarea
compoziției de specii
92A0 Galerii cu Salix alba şi NI

B02.02 - Curățarea pădurii

P

A

Aplicarea măsurilor și a condițiilor din actele de reglementare

Populus alba

B06 -Pășunatul în pădure

P

A

privind regularizările de mal

D01.01 – Poteci, trasee, trasee

P

A

Aplicarea normelor tehnice privind exploatarea materialului

91E0*
Păduri

NI
aluviale

cu

Alnus

glutinosa și Fraxinus excelsior

lemnos

pentru ciclism
E01.01 – Urbanizare continuă

P

A

Menținerea lemnului mort, în special la gurile de vărsare

E03.01 – Depozitarea

P

A

Amplasarea de panouri pentru prevenirea și infomarea
comunităților locale privind interzicerea pășunatului în pădure

deșeurilor menajare
H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

Acțiuni de igienizarea prin colaborarea cu gestionarii fondului
forestier

apelor de suprafață cauzată de
platformele industriale
abandonate
I01 – Specii invazive non-

P

A

native
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J03.02 – Reducerea

P

A

conectivității de habitat, din
cauze antropice
9530

Vegetaţie

forestieră F

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor

J01.01 - Incendii

submediteraneeană cu endemitul
Pinus nigra ssp. banatica
Aria naturală protejată nr. 4 - Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0026 Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier
Gavia arctica

Neev.

F02.01.01 – Pescuit cu

Gavia immer

Neev.

capcane, vârșe, vintire etc.

Gavia stellata

Neev.

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate

Mergus albellus

F

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

Încheierea unor protocoale de colaborare cu asociațiile de

P

A

Monitorizarea speciei în perioada de iarnă
Acțiuni de igienizare a malurilor Dunării

apelor de suprafață cauzate de

pescari/pescarii liber profesioniști în vederea semnalării

platformele industriale

administrației parcului a cazurilor de mortalitate în rândul

abandonate

speciilor de păsări în plasele acestora

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor

apelor de suprafață cauzată de

Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de

apa de canalizare menajeră și

epurare ale localităților.

de ape uzate
H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
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Aythya nyroca

F

F02.01.01 – Pescuit cu

Phalacrocorax pygmeus

F

capcane, vârșe, vintire etc.

P

A

Monitorizarea speciei.
Conservarea arborilor maturi din preajma coloniilor.

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate.

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

Acțiuni de informare și conștientizarea comunităților locale

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

privind importanța zonelor umede și a speciilor de păsări

apelor de suprafață cauzate de

acvatice.

platformele industriale

Impunerea unor restricții de construcție în zonele ripariene.

abandonate

Încheierea unor protocoale de colaborare cu asociațiile de

H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

pescari/pescarii liber profesioniști în vederea semnalării

apelor de suprafață cauzată de

administrației parcului a cazurilor de mortalitate în rândul

apa de canalizare menajeră și

speciilor de păsări în plasele acestora.

de ape uzate

Solicitarea periodică a rezultatelor monitorizărilor apelor
Dunării și a apelor interen, amonte și aval de stațiile de
epurare ale localităților.

Ciconia nigra

F

B03 – Exploatare forestieră

P

A

Monitorizarea speciei.

fără replantare sau refacere

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

naturală

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

eoliene
D02.01.02 – Linii electrice și

colaborarea cu administratorii fondului forestier

P

A

administratorii rețelelor electrice.

de telefon suspendate

115

G05.11 – Moartea sau rănirea

A

prin coliziune
Circus cyaneus

Neev.

A02.03 - Înlocuirea pășunii cu

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei

terenuri arabile
A08 - Fertilizarea (cu

P

A

P

A

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice

prin colaborarea cu

administratorii rețelelor electrice.

de telefon suspendate
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor
asupra legislației din domeniu.

eoliene
D02.01.02 – Linii electrice și

structuri mozaicate a terenurilor.
Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

îngrășământ)
C03.03 – Utilizarea energiei

Monitorizarea speciei.

P

A

J01.01 - Incendii

P

A

P

A

braconaj

Egretta alba

F

F02.01.01 – Pescuit cu

Egretta garzetta

F

capcane, vârșe, vintire etc.

Monitorizarea speciei
Conservarea arborilor maturi din preajma coloniilor

F02.01.02 – Pescuit cu plasa

P

A

Acțiuni de ridicare a plaselor de pescuit abandonate

G01.01.01 – Sporturi nautice

P

A

Acțiuni de informare și conștientizarea comunităților locale

H01.07 – Poluarea difuză a

P

A

privind importanța zonelor umede și a speciilor de păsări

apelor de suprafață cauzate de

acvatice

platformele industriale
abandonate
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H01.08 – Poluarea difuză a

P

A

Conștientizarea populației și a autorităților locale cu privire la

apelor de suprafață cauzată de

implementarea unui management adecvat de gestionarea a

apa de canalizare menajeră și

deșeurilor

de ape uzate
Haliaeetus albicilla

F

A07 – Utilizarea produselor

P

A

Monitorizarea speciei.

biocide, hormoni și substanțe

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor

chimice

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

B07 – Alte activități silvice

P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei
structuri mozaicate a terenurilor agricole.

eoliene
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

P

A

asupra legislației din domeniu.
Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

prin coliziune
J01.01 - incendii

P

A

administratorii rețelelor electrice.

J03.01 - reducerea sau

P

A

Acțiuni de prevenire și stingere a incendiilor.

pierderea de caracteristici
specifice de habitat
Milvus migrans

Neev.

A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei.

Buteo rufinus

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

terenuri arabile
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A07 – Utilizarea produselor

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

biocide, hormoni și substanțe

colaborarea cu administratorii fondului forestier

chimice

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

B07 – Alte activități silvice

P

A

administratorii rețelelor electrice.

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei
structuri mozaicate a terenurilor agricole.

eoliene
D02.01.01 – Linii electrice și

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

de telefonie suspendate
E01.03 – Habitare discontinue
(locuințe risipite, dispersie)
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,
braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune
Pandion haliaetus

Neev.

H01.07 – Poluarea difuză a

Monitorizare speciei

apelor de suprafață cauzate de
platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a
apelor de suprafață cauzată de
apa de canalizare menajeră și
de ape uzate
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Aria naturală protejată nr. 5 – Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei
Accipiter brevipes

Neev.

A02.03 - Înlocuirea pășunii cu

Aquila pomarina

Neev.

terenuri arabile
A07 – Utilizarea produselor

P

A

Monitorizarea speciei.
Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

P

A

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

biocide, hormoni și substanțe

colaborarea cu administratorii fondului forestier

chimice

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

asupra legislației din domeniu.

eoliene
D01.01 – Linii electrice și de

P

A

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.
Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

telefonie
F03.02.03 – capcane, otrăvire,

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

administratorii rețelelor electrice.

P

A

P

A

P

A

J01.01 - Incendii

P

A

A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei

B07 – Alte activități silvice

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

Colaborarea cu administratorii fondului forestier pentru

braconaj
G01.03.02 – Conducerea în
afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune

Bubo bubo

Neev.

eoliene

menținerea în condiții optime a habitatului
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D01.01 - poteci, trasee, trasee

P

A

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu
administratorii rețelelor electrice.

pentru ciclism
D01.02 - drumuri, autostrăzi

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

D01.04 - căi ferate, căi ferate

P

A

asupra legislației din domeniu
Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

de mare viteză
D02.01.01 - linii electrice și de P

A

ecologia speciei și importanța protejării acesteia.

telefon suspendate
F03.02.03 - capcane, otrăvire,

P

A

Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice.

P

A

Amplasarea de panouri informative de-a lungul drumurilor

braconaj
G01.03.01 - conducerea

Conștientizarea populației comunităților locale privind

naționale pentru atenționarea participanților la trafic.

obișnuită a vehiculelor
motorizate
G01.03.02 - conducerea în

P

A

afara drumului a vehiculelor
motorizate
Caprimulgus europaeus

Neev.

A02.01- agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei.

Coracias garrulus

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

Informarea proprietarii de terenuri pentru efectuarea lucrărilor
agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei

terenuri arabile
B07 – Alte activități silvice

P

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști

D01.01 - poteci, trasee, trasee

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

pentru ciclism

asupra legislației din domeniu
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E01.03 – Habitare dispersată

P

A

(locuințe dispersate, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire,

Acțiuni de patrulare pentru prevenirea și combaterea
P

A

braconajului
Amplasarea de cuiburi artificiale pentru dumbrăveacă, pe

braconaj
G01.03.02 – Conducerea în

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

P

A

P

A

P

A

stâlpii sau arborii răzleți din habitatele prielnice speciei.

afara drumului a vehiculelor
motorizate
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
Ciconia ciconia

NI

D02.01.02 – Linii electrice și

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

de telefon suspendate
G05.11 – Moartea sau rănirea

P

A

P

Dendrocopos leucotus

Neev

B02.01.02 – Replantarea

Dendrocopos medius

Neev.

pădurii (arbori nenativi)

Dryocopus martius

Neev.

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

Emberiza hortulana

Neev.

Monitorizarea speciei.
Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier
Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.

uscaţi sau in curs de uscare
J01.01 - Incendii

administratorii rețelelor electrice.
Amplasarea de cuiburi artificiale pe stâlpii electrici.

prin coliziune
G05.04 - Vandalism

Monitorizarea speciei.

P

A

A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

A

Monitorizarea speciei.

terenuri arabile
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A03.03

Abandonarea/lipsa P

A

Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea
lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.

cosirii
–

A04.03
sistemelor

Abandonarea P
pastorale,

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști și a zonelor cu
tufărișuri

lipsa

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

pășunatului
A07 – Utilizarea produselor P

A

asupra legislației din domeniu

biocide, hormoni și substanțe

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

chimice

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
–

A10.01

Îndepărtarea P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

gardurilor vii și a crângurilor

Informarea cu privire la aspectele legislative privind utilizarea

sau tufișurilor

câinilor care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice

–

B02.03

Îndepărtarea P

A

Menținerea stratului subarbustiv în pădurile exploatate.

lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea P

A

J01.01 - Incendii
–

Controlul populațiilor de pisici și câini domestici prin
colaborarea cu ONG-uri de profil, medici veterinari și asociații

prin coliziune

K03.06

și impunerea respectării legislației în domeniu

Antagonism

P

A

cu P

A

de vânătoare.

animale domestice
Falco peregrinus

Neev.

A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei.

Hieraaetus pennatus

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor.

Bonasa bonasia

Neev.

terenuri arabile
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A04.01.02 - pășunatul intensiv

P

A

al oilor

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
colaborarea cu administratorii fondului forestier.

P

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști.

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor.

B02.02 - curăţarea pădurii

Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

uscaţi sau in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee

P

A

Acțiuni de patrulare pentru prevenirea și combaterea faptelor

pentru ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

de braconaj
Îmbunătățirea infrastructurii specifice prin colaborarea cu

eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de P

A

telefon suspendate
E03.01 - depozitarea

administratorii rețelelor electrice.

P

A

P

A

P

A

P

A

administratorii rețelelor electrice.
Amplasarea de panouri informative privind interzicerea
circulației offroad și enduro în afara drumurilor publice

deșeurilor menajere/ deșeuri
provenite din baze de
agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire,
braconaj
G01.03.02 - conducerea în
afara drumului a vehiculelor
motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune
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Haliaeetus albicilla

F

J01.01 - incendii

P

A

A07 – Utilizarea produselor

P

A

Monitorizarea speciei

biocide, hormoni și substanțe

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor

chimice

Colaborarea cu administratorii fondului forestier pentru

B07 – Alte activități silvice

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei

decât cele listate mai sus
C03.03 – Utilizarea energiei

menținerea în condiții optime a habitatului

P

A

structuri mozaicate a terenurilor
Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști

eoliene
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,

P

A

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor
asupra legislației din domeniu

braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea

P

A

P

A

A

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

prin coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
Lanius collurio

Neev.

A02.03 – Înlocuirea pășunii cu P

Lullula arborea

Neev.

terenuri arabile
A03.03

Abandonarea/lipsa P

Monitorizarea speciei
Informarea proprietarilor de terenuri privind efectuarea

A

lucrărilor agricole mecanizate în funcție de ecologia speciei.

cosirii
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–

A04.03
sistemelor

Abandonarea P
pastorale,

A

Menținerea arborilor răzleți în zone de pajiști și a zonelor cu
tufărișuri

lipsa

pășunatului

Interzicerea arderii miriștilor și conștientizarea proprietarilor

A07 – Utilizarea produselor P

A

asupra legislației din domeniu

biocide, hormoni și substanțe

Acțiunii de prevenire și stingere a incendiilor

chimice

Menținerea în condiții favorabile a habitatului specific prin
–

A10.01

Îndepărtarea P

A

colaborarea cu administratorii fondului forestier

gardurilor vii și a crângurilor

Informarea cu privire la aspectele legislative privind utilizarea

sau tufișurilor

câinilor care însoțesc turmele și cirezile de animale domestice

–

Îndepărtarea P

A

G05.11 – Moartea sau rănirea P

A

B02.03

și impunerea respectării legislației în domeniu

lăstărișului

prin coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06

–

Antagonism

P

A

cu P

A

animale domestice
Pernis apivorus

Neev.

A02.01 - agricultură intensivă

P

A

Monitorizarea speciei

Circaetus gallicus

Neev.

A02.03 - înlocuirea pășunii cu

P

A

Menținerea unei zone tampon în jurul cuiburilor
Colaborarea cu administratorii fondului forestier pentru

terenuri arabile
A07 – Utilizarea produselor

P

A

menținerea în condiții optime a habitatului

biocide, hormoni și substanțe

Colaborarea cu administratorii rețelelor electrice în vederea

chimice

îmbunătățirii infrastructurii specifice
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B07 – Alte activități silvice

P

A

Informarea proprietarilor privind necesitatea păstrării unei

C03.03 – Utilizarea energiei

P

A

structuri mozaicate a terenurilor

P

A

P

A

P

A

P

A

P

A

eoliene
D02.01.01 – Linii electrice și
de telefonie suspendate
E01.03 – Habitare discontinue
(locuințe risipite, dispersie)
F03.02.03 – Capcane, otrăvire,
braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea
prin coliziune
K02.01 – Schimbarea
compoziției de specii
Picus canus

Neev.

B02.01.02 - replantarea

A

pădurii (arbori nenativi)

Colaborarea cu administratorii fondului forestier pentru

B02.04 - îndepărtarea arborilor P

A

uscaţi sau in curs de uscare
C01.04.01 – Minerit de

Monitorizarea speciei
menținerea în condiții optime a habitatului
Interzicerea deschiderii de noi cariere

P

A

P

A

suprafață
J03.01 - reducerea sau
pierderea de caracteristici
specifice de habitat
126

Rezervațiile naturale, declarate prin diferite acte normative pe teritoriul ariei naturale
protejate, se supun regimului de zonă de protecție integrală, astfel măsurile de management sunt
stabilite prin legea nr. 49/2011. Speciile și habitatele naturale a căror distribuție se suprapune peste
zonele de protecție integrală, beneficiază de protecția stabilită prin acest statut.

1.2. Procesul de elaborare al Planului de management
Planul de management al ariei naturale protejate s-a elaborat în conformitate cu cadrul
legislativ din România privind planurile, politicile şi strategiile promovate în teritoriu pe diferite
domenii de activitate, a necesitaţii promovării unor măsuri direcţionate spre conservarea
biodiversității și peisajului, cu respectarea următoarelor principii:
1.Principiul opiniei generale unitare. Cunoaşterea unitară a valorilor şi a problemelor parcului
permite acţiunea eficientă pentru selectarea celor mai bune măsuri care să fie conforme cu aspiraţiile
factorilor de decizie şi populaţiei locale şi cu obiectivele parcului natural pe termen mediu şi lung.
Existenţa unei opinii generale comune asupra unui anumit aspect reprezintă o condiţie
esenţială de abordare pluriinstituţională a unor aspecte de care depinde funcţionarea corespunzătoare
a parcului natural.
2.Principiul dezvoltării durabile, ameliorării calităţii vieţii şi asigurării coerenţei
managementului. Activităţile din Parcul Natural Porţile de Fier vizează îmbunătăţirea gestiunii
patrimoniului natural şi cultural al zonei prin promovarea acţiunilor cu impact redus asupra mediului
şi a stării de sănătate a populaţiei din zonă, în condiţiile în care dezvoltarea comunităţilor locale este
unul dintre principalele deziderate ale înfiinţării acestei arii naturale protejate.
3.Principiul respectării autonomiei locale.Respectarea acestui principiu presupune
neimplicarea Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier în problemele administrative şi
financiare care privesc consiliile locale şi judeţene, în condiţiile în care acestea respectă legislaţia în
vigoare, privind regimul ariilor naturale protejate.
4.Principiul precauţiei şi transparenţei în luarea deciziei.Orice acţiune sau decizie, indiferent
de caracterul ei trebuie să fie analizată din punct de vedere al beneficiilor şi costurilor pe care aceasta
le presupune, dar şi din prisma efectelor negative asupra mediului şi asupra colectivităţilor locale.
Beneficiile pe termen scurt nu trebuie să reprezinte un criteriu de adoptare a deciziilor.
Principiul precauţiei trebuie să stea la baza tuturor deciziilor care privesc în mod direct sau
indirect spaţiul Parcului Natural Porţile de Fier pentru împiedicarea creşterii suprafeţelor degradate,
a căror refacere implică costuri semnificative care nu pot fi suportate în acest moment de comunităţile
locale.
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5.Principiul conservării patrimoniului natural şi cultural.Patrimoniu natural şi cultural are o
importanţă deosebită dată în primul rând de valoarea ei ecologică, genetică, socială, economică,
ştiinţifică, educaţională, culturală, recreativă şi estetică. Cerinţa fundamentală pentru conservarea
diversităţii biologice şi a patrimoniului cultural este conservarea „in situ” precum şi refacerea
elementelor degradate.
6.Principiul integrării populaţiei în acţiunile Administraţiei. Atitudinea populaţiei faţă statutul
al zonei este principala problemă care poate conduce la dificultăţi sau la succes în aplicarea Planului
de Management al Parcului Natural Porţile de Fier.
Beneficiile Parcului trebuie să se reflecte în bunăstarea populaţiei locale şi în diversificarea
activităţilor productive ale acesteia.
7.Principiul

menţinerii,

ameliorării

şi

refacerii

ecosistemelor

şi

peisajelor

degradate.Acordarea unor privilegii nejustificate activităţilor umane şi exploatarea abuzivă a mediilor
naturale au condus la degradarea unor suprafeţe extinse, unele dintre acestea intrând în categoria
zonelor neproductive. Reintegrarea acestor suprafeţe în circuitul economic solicită costuri
semnificative pe care colectivităţile umane la nivel local nu le pot actualmente suporta. În acest sens
este necesară este necesară intervenţia statului sub aspect financiar.
8.Principiul corelării acţiunilor cu situaţia reală şi aplicarea de măsuri de către organismele
competente.
Deciziile şi acţiunile trebuie să fie în legătură cu specificul problemei, cu caracteristicile
mediului social şi natural, cu disponibilităţile financiare, cu impactul prognozat al acţiunii.
Aplicarea unor măsuri neverificate practic, pentru rezolvarea unor probleme cu care se
confruntă comunităţile umane locale, poate avea efecte nedorite cu reflectare în starea mediului şi în
plan socio-economic.
9.Principiul respectării regimului de frontieră. Existenţa Parcului Natural Porţile de Fier la
graniţa dintre România şi Serbia constituie pe o parte avantaje, dar și dezavantaje. Posibilitatea de
cooperare transfrontalieră în domeniul protecţiei şi conservării resurselor mediului şi pentru
dezvoltarea socio-economică a comunităţilor umane sunt cele mai importante avantaje prin
respectarea acestui principiu. Dezavanatajele sunt determinate de regimul de frontieră ce trebuie să
fie respectat de către comunităţile umane din vecinătatea unui alt spaţiu geopolitic.
Dezavantajele pot fi însă atenuate prin dobândirea statutului de Rezervaţie a Biosferei, la care
să se adauge rolul euroregiunilor şi a Dunării de mijloc în dezvoltarea regională.
Principiile mai sus menţionate au fost aprobate de către membrii Consiliului Consultativ, în
cadrul proiectului LIFE Nature RO/02/7171 „Iron Gates Natural Park- habitats conservation and
management”, în luna februarie 2002.
Prezentul Plan de Management a fost elaborat avându-se în vedere principiile enumerate mai
sus, experienţa dobândită de administraţia parcului în perioada 2002-2018 în managementul ariei
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naturale protejate (activități specifice de inventariere, monitorizare, cartare, patrulare , legislaţia în
vigoare, bazele de date acumulate pe perioada amintită.
În tabelul nr.4 sunt redate succint studiile privind biodiversitatea ariilor naturale protejate
vizate de planul de management, realizate în urma implementării proiectelor cu fonduri europene
implementate.
Studii realizate în cadrul proiectelor privind biodiversitatea ariei naturale protejate
Tabel nr.4
Nr.

Denumirea studiu

Proiect

Nr.

peisaje,

specii și habitate

crt.

vizate
1.

Studiu privind întocmirea metodologiei de Managementul

integrat

al 10

tipuri

de

identificare, caracterizare și clasificare a diversității biologice și de peisaje
peisajelor în zona transfrontalieră Parcul peisaj

pentru

Natural Porțile de Fier și Parcul Național regională

durabilă

conectivitatea

Djerdap

dezvoltarea

Carpaţi

–

şi

ecologică
SEE

Transnational

în

Europe

Porgramme

2011-2014
2.

Studiu privind cartografierea habitatelor Parcul Natural Porțile de Fier – 34 de habitate de
naturale din Parcul Natural Porțile de Fier

garant al unui management interes comunitar
adecvat al biodiversității –
POS Mediu, Axa IV 20112015

3.

Studiu privind monitorizarea speciilor de Parcul Natural Porțile de Fier – 75 specii de păsări
păsări din arealul ROSPA0026 Cursul garant al unui management de apă
Dunării Baziaș – Porțile de Fier

adecvat al biodiversității –
POS Mediu, Axa IV 20112015

4.

Studiu

privind

amenințările

asupra Managementul

integrat

al 5 habitate de zone

habitatelor de zone umede din zona diversității biologice și de umede
transfrontalieră a Dunării în arealele peisaj

pentru

Parcului Național Djerdap și Parcul Natural regională
Porțile de Fier

conectivitatea

dezvoltarea

durabilă
ecologică

şi
în

Carpaţi
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5.

Studiu privind cartarea ecosistemelor de Măsuri

de

conservare

pădure și de zone umede din arealul ecosistemelor

6.

din

a 7

tipuri

de

arealul ecosisteme

Parcului Natural Porțile de Fier

Parcului Natural Porțile de Fier

Studiu de evaluare adecvată

Îmbunătățirea

statutului

de Speciile de reptile

conservare pentru speciile și și amfibieni
habitatele prioritare din zonele Speciile de păsări
umede ale Porților de Fier” – de-a
Recoltare

lungul

acvatice Dunării

specii

invazive – macrofite, specii Speciile de floră
invazive terestre, reconstrucţie palustră
ecologică
montare

cu

Salix

platforme

alba, acvatică

și
de

pe

odihnă malul românesc al

pentru cormorani pitici. LIFE Dunării
+ 10 NAT/RO/740
7.

8.

Activități

de

inventariere/ Buget propriu

Specii și habitate

cartare/monitorizare a speciilor din arealul

de

Parcului, pe baza planurilor de lucru

comuniatr

anuale, avizate de Consiliu Științific

național

Studiu

Managementul

integrat

interes
si

al

privind dezvoltarea ecoturismului din zona diversității biologice și de
transfrontalieră a Dunării în Ecoturism în peisaj

pentru

regiunea transfrontalieră Porţile de fier - regională
Djerdap.

conectivitatea

dezvoltarea

durabilă
ecologică

şi
în

Carpaţi

1.3. Descrierea ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
1.3.1. Ariile naturale protejate vizate de Planul de management

Ariile naturale protejate reglementate de Planul de Management sunt cele pentru care s-a
încheiat contractul de administrare nr.5214/08.10.2014 încheiat între Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice și

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, respectiv contractul

nr.144/19.11.2014 încheiat între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și RNP RomsilvaAdministrația Parcului Natural Porțile de Fier RA și sunt redate în tabelul nr.5 de mai jos.
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Ariile naturale protejate reglementate de Planul de Management
Tabel nr.5
Suprafaţă

Arie naturală protejată cu care se suprapune

totală
Tip
Nr.
crt.

suprap
Cod

Denumire

Tip
a)

Categorie
b)

Denumire responsabil

unere
c)

suprapusă
cu aria
naturală
protejată
de

Procentul din
aria naturală
protejată de
referinţă [%]

referinţă
[ha]
1.

ROSCI020 Porțile de Fier
6

2.

Sit de importanță

RNP-Romsilva Administrația

comunitară

Parcului Natural Porțile de Fier RA

ROSPA002

Cursul

Arie de Protecție

RNP-Romsilva Administrația

6

Dunării-

Specială

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Baziaș-Porțile

Avifaunistică

Parțial 124.293,00

96,96

Parțial

10.124,40

7,89

Parțial 118.141,60

92,16

Parțial

10,00

0,00

Parțial

170,90

0,13

de Fier
3.

4.

5.

ROSPA008

Munții

Arie de Protecție

RNP-Romsilva Administrația

0

Almăjului-

Specială

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Locvei

Avifaunistică

Balta Nera

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

(Tip mixt)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

(Tip mixt)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

2.299

2.312

Baziaș
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6.

2.307

Râpa cu

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

Lăstuni din

(Tip mixt)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Insula

Arie de Protecție

RNP-Romsilva Administrația

Calinovăț

Specială

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Parțial

5,00

0,00

Parțial

24,00

0,02

Parțial

498,00

0,39

Parțial

1.627,00

1,27

Parțial

1.179,00

0,92

Parțial

3,20

0,00

Parțial

95,00

0,07

Parțial

215,00

0,17

Valea Divici
7.

VI.13

Avifaunistică
(zonă umedă)
8.

VI.14

Divici-

Arie de Protecție

RNP-Romsilva Administrația

Pojejena

Specială

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Avifaunistică
(zonă umedă)
9.

10.

11.

VI.12

2.298

IV.13.

Ostrov

Arie de Protecție

RNP-Romsilva Administrația

Moldova

Specială

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Veche(Mldova

Avifaunistică

Nouă)

(zonă umedă)

Valea Mare

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

(Tip mixt)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Peștera cu Apă Rezervație Naturală
din Valea

(Tip speologic)

RNP-Romsilva Administrația
Parcului Natural Porțile de Fier RA

Polevii
12.

2.610

Locul fosilifer Rezervație Naturală
Svinița

13.

2.609

(Tip paleontologic)

RNP-Romsilva Administrația
Parcului Natural Porțile de Fier RA

Cazanele Mari

RNP-Romsilva Administrația

și Cazanele

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Mici
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14.

15.

16.

17.

18.

2.611

2.607

2.597

2.625

2.624

Locul fosilifer Rezervație Naturală
Bahna

(Tip paleontologic)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Dealul

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

Duhovnei

(Tip forestier)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Gura Văii –

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

Vârciorova

(Tip floristic)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Fața Virului

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

(Tip botanic)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Cracul Crucii Rezervație Naturală
(Tip botanic)

19.

20.

2.608

2.598

RNP-Romsilva Administrația

Dealul Vărănic Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

Parțial

10,00

0,00

Parțial

50,0

0,04

Parțial

305,00

0,24

Parțial

6,00

0,00

Parțial

2,00

0,00

Parțial

350,00

0,27

Parțial

150,00

0,12

Parțial

5,00

0,00

Parcului Natural Porțile de Fier RA
RNP-Romsilva Administrația

(Tip mixt)

Parcului Natural Porțile de Fier RA

Valea

Rezervație Naturală

RNP-Romsilva Administrația

Oglănicului

(Tip floristic și

Parcului Natural Porțile de Fier RA

faunistic)
21.

2.622

Cracul Găioara Rezervație Naturală
(Tip botanic)

RNP-Romsilva Administrația
Parcului Natural Porțile de Fier RA
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Corespunzător acestei secţiuni va fi anexată Harta suprapunerilor ariilor naturale protejate
(Anexa 3.1.) .

1.3.2. Localizarea ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
Ariile naturale protejate vizate de planul de management, pe unități administrative teritoriale
și regiuni biogeografice, este redată succinct în tabelul nr.6, astfel:
Localizarea ariei/ariilor naturale protejate
Tabel nr.6
Localităţi (oraşe,
Codul şi denumirea

Suprafaţa

ariei naturale protejate (ha)

Regiunea
biogeografică*

Judeţul

comune, sate**)
Localitate

ROSCI0206 Porțile de 124.193,00

Continental

Fier

Caraș-

Suprafaţa
(ha)

Berzasca

Severin

22.352,60
Cărbunari

2.623,40

Coronini

3.503,00

Gîrnic

4.550,70

Moldova
Nouă

10.064,00

Pojejena

13.251,00

Sichevița

12.155,00

Socol

1.247,30

Șopotu Nou

1.914,30

Topleț
Mehedinți

ROSPA0026

Cursul 10.124,40

Dunării-Baziaș-Porțile de
Fier

Continental

Caraș-

808,30

Brezniţa Ocol

1.603,80

Dr.Tr.Severin

3.457,10

Dubova

17.066,00

Eşelniţa

10.590,00

Iloviţa

4.649,10

Orşova

4.011,40

Sviniţa

10.346,00

Berzasca

Severin
739,40
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Coronini

984,10

Moldova

Mehedinți

ROSPA0080
Almăjului-Locvei

Munții 118.141,60

Continental

Caraș-

Nouă

1.637,90

Pojejena

1.121,20

Sichevița

593,50

Socol

456,60

Dr.Tr.Severin

736,50

Dubova

900,40

Eşelniţa

668,80

Iloviţa

111,20

Orşova

938,90

Sviniţa

1.235,90

Berzasca

Severin

22.600,70
Cărbunari

2.623,40

Coronini

2.542,30

Gîrnic

4.544,00

Moldova
Nouă

10.096,00

Pojejena

12.452,00

Sichevița

11.570,00

Socol
Șopotu Nou
Topleț
Mehedinți

872,00
1.914,30
808,30

Brezniţa Ocol

1.603,80

Dr.Tr.Severin

2.753,90

Dubova

16.242,00

Eşelniţa

10.018,00

Iloviţa

5.153,20

Orşova

3.381,70

Sviniţa

8.966,00

Harta localizării ariilor naturale protejate este prezentată în Anexa 3.2.
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1.3.3. Limitele ariilor naturale protejate vizate de Planul de management
Limitele narative ale Parcului Natural Porțile de Fier s-au stabilit prin H.G. nr. 230/2003
privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea
administraţiilor acestora, s-au stabilit Limitele Parcului Natural Porțile de Fier, după cum urmează:
Limita nordică. Porneşte de la confluenţa Canalului Patoc cu râul Nera şi urmăreşte o culme
secundară până în dealul Mlăciche -149,9 m, după care, până la liziera pădurii din vestul localităţii
Cărbunari -borna 140 UP III, OS Moldova Nouă, urmează cumpăna de ape dintre bazinele
hidrografice ale Nerei [VI-1] şi Dunării [XIV-1], situată pe culmea principală a Munţilor Locvei,
trecând prin următoarele culmi şi vârfuri: Vf. Ciuca -294,0 m, Vf. Vărgolia Mică-366,4 m, Vf.
Vărgolia Mare-444 m, Vf. Livada-500,4 m, Vf. Mărcuş-510,3 m, Creasta lui Milan, Vf. Poiana Lisa546 m, Dealu Turcului, Culmea Naidăşului, Vf. Tâlva Cerbului-659,8 m. De la liziera pădurii din
vestul localităţii Cărbunari- borna silvică 140 UP III, OS Moldova Nouă, până la obârşia pârâului
Cremeniţa-la Izvorul Măneştilor, limita parcului urmăreşte limita fondului forestier cu păşunea
Cărbunari, ocolind pe la sud-vest localitatea Cărbunari şi continuă apoi malul stâng al pârâului
Cremeniţa [VI-1.14.1] până la confluenţa cu pârâul Răchita [VI-1.14].
De la izvorul Măneştilor până la confluenţa Cremeniţa/Răchita, limita este comună cu cea a
Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa. În continuare, limita urmăreşte amunte malul drept al
pârâului Răchita, prin obârşie, până în Vf. Ravensca Sud-725,8 m şi continuă spre sud, pe culme,
până în Vf. Groşanăţ-578,4 m.
Din acest vârf, coboară pe o culme secundară-Cracul Rău, prin cota 461,6 m, la confluenţa pâraielor
Oraviţa/Oraviţa Seacă. În continuare, limita urcă pe Cracu Calului până în Tâlva Toroniţa-712,9 m,
trece prin cota 561,0 m şi înşeuarea Balta Toroniţa, apoi urcă pe Culmea Mărgianului până în Vf.
Ursului-704,8 m, ocoleşte obârşia pârâului Cameniţa [XIV-1.7.3a] până în Vf. Dealu Mare-495,5 m,
trece prin Culmea Ilovei şi Vf. Cracu Boului-668,0 m, de unde coboară la confluenţa pâraielor
Ilova/Berzasca.
De la confluenţă, limita parcului urmează în amonte malul drept al pârâului Berzasca [XIV1.7] până la confluenţa Berzasca/Pârâul Stănicu.
În continuare, limita urcă pe culmea dintre cele două pâraie-Culmea Bretina, prin cota 507,8
m, în Vf. Bretina Mare-686,3 m, apoi peste Culmea Grabetina şi Cracu Urduţului, în Tâlva Frasinului849,9 m.
De aici urmăreşte interfluviul dintre Valea Muşchioasă şi Pârâul Radu [XIV-1.17.1], prin cotele 674
m, 561 m şi 484 m şi coboară spre sud-est pe Cracul Radului la confluenţa râului Mraconia [XIV1.17] cu pârâul Radu. Urcă pe Cracul Mraconiţii în Culmea Secăreaua-borna silvică 97 UP VI, OS
Orşova, apoi se continuă spre est, traversează pârâul Morii-borna silvică 96 UP VI, OS Orşova şi urcă
pe Cracu Şoblanu Mic până în Vf. Şoblanu-567,0 m.
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Din acest vârf îşi schimbă direcţia spre sud-est pe Culmea Şoblanului până la borna 4 UP VII,
OS Orşova, de unde coboară în pârâul Neamţului [XIV-1.17.3]-borna silvică 184 UP VII, OS Orşova
şi urcă prin Culmea Streneacului în Vf. Neamţului-509,8 m şi Vf. Strineacu Mic-602,2 m. În
continuare, limita urmăreşte spre nord culmea vestică a bazinului hidrografic Valea Satului [XIV1.18], trece prin Dealu Lugăşiţa-636,8 m până în Vf. Predelu Mic-899,0 m, apoi ocoleşte obârşia
pârâului Predelu Mare prin cota 721,0 m şi borna silvică 112 UP IX, OS Orşova.
De aici limita coboară pe culmea vestică a bazinului hidrografic al pârâului Predelu Mare până
la confluenţa Predelu Mare/Eşelniţa [XIV-1.20], se continuă aval pe malul stâng al râului până la
confluenţa Eşelniţa/Ogaşul Cireşului, de unde urcă spre NV pe Cracu Cireşului în interfluviul
Nera/Eşelniţa-borna 262 UP IX, OS Orşova, pe limita dintre judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi.
Urmează acest interfluviu pe direcţie V-E, prin vârfurile Teiul Moşului-968,3 m şi Micelep-913,0 m,
pentru a se orienta spre SE prin înşeuarea de la nord de Vf. Cracu Ursului-624,2 m spre culmea
Seracova Mare.
În continuare urmăreşte cumpăna de ape dintre bazinele văilor Seracova Mare şi Seracova
Mică până la podul rutier şi feroviar peste valea Seracova Mare. În continuare, limita traversează
Cerna [VI-2], şi urcă pe o culme prelungă, spre ,N spre Vârfu Cărăula-418,0 m şi Drănic-548,8 m.
Urmează apoi direcţie S-N, pe Culmea Drănicului, până în Vf. Meteriz-720,3 m, urmăreşte spre sud
cumpăna de ape a bazinului Ţarovăţ până în Poiana Ciumini şi coboară la confluenţa Valea Piatra
Albă/Racovăţu.
De la confluenţă, urcă pe Cracu Ciumini până în Vf Boldovin - 621,7 m, de unde coboară în
talvegul râului Bahna [XIV-1.21] prin cota 430,3 m.
Din râul Bahna limita urcă pe o culme secundară prin cota 253,0 m în Culmea Plaiul Lungborna 287 UP III, OS Drobeta-Turnu Severin şi ajunge la intersecţia drumului judeţean DrobetaTurnu Severin - Baia de Aramă cu limita fondului forestier-borna silvică 33 UP IV, OS DrobetaTurnu Severin.
Limita estică. Din intersecţia drumului judeţean Drobeta-Turnu Severin - Baia de Arama cu
limita fondului forestier-borna silvică 33 UP IV, OS Drobeta-Turnu Severin, limita urmăreşte spre
sud traseul şoselei până la intersecţia cu drumul comunal de pe Plaiu Motorăţului-borna silvică 52
UP IV, OS Drobeta-Turnu Severin, urcă în Vf. Motărăţ-634,2 m, apoi coboară din nou în drumul
comunal din Plaiul Motărăţului-Dealul Hăţesc, pe care îl urmează, până la cota 567 m.
În continuare limita urmăreşte spre sud cumpăna de ape Slătinicu Mare/Valea Mare, afluent
dreapta al Jidoştiţei, pe traseul LEA - 10 km, prin bornele silvice 144, 142, 139, 59-Dl. Şulmea, UP
V, OS Drobeta-Turnu Severin. Limita continuă pe culmile dintre afluenţii Jidoştiţei, Luchiţa Mare şi
Valea Grecului, prin Dl. Mişcanului şi Dl. Grecului ,bornele silvice 95, 73, 91 şi 85, UP V, OS Dr.Turnu Severin, coboară la confluenţa văii Grecului cu pârâul Jidoştiţa [XIV-1.22], apoi se continuă
spre SV prin Dealu La Pietroi, pe la vest de localitatea Brezniţa-Ocol.
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Limita urmăreşte în continuare drumul de sub Vf. Vărănic-402,0 m, până sub cota 312,0 m
la borna 277 UP V, OS Drobeta-Turnu Severin.
De aici limita parcului urmăreşte limita fondului forestier, până în malul Dunării, borna silvică
269 UP V, OS Drobeta-Turnu Severin, prin bornele silvice 260, 261, 275 din UP V, OS DrobetaTurnu Severin.
Limita sudică. Este reprezentată de graniţa de stat a României pe fluviul Dunărea, şenalul
navigabil, de la vest de Schela Cladovei-în dreptul bornei 269 UP V, OS Drobeta-Turnu Severin,
până la Gurile Nerei.
Limita vestică. Este reprezentată de râul Nera de la confluenţa cu Dunărea până la confluenţa cu
Canalul Patoc, pe o lungime de aproximativ 5,4 km.
Limitele siturilor Natura2000 nu au fost descrise narativ de niciun document legislativ, dar
prin suprapunerea limitelor în format GIS, se pot observa următoarele:
1.ROSCI0206 Porțile de Fier urmărește limitele Parcului Natural Porțile de Fier, cu 2 excpeții: în
zona Moldova Veche exclude haldele de steril Boșneag-Tăușani, precum și Golful Cerna – Dunăre.
2.ROSPA0080 Munții Locvei Almăjului urmăreste limitele nordică, vestică și estică ale parcului
natural, iar cea sudică este descrisă de drmurile naționale DN6, DN57 și DN57A.
3. ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier urmărește limita sudică a parcului natural,
respectiv șenalul navigabil, limitele estică și vestică sunt de asemenea similare parcului natural, iar
limita nordică este descrisă de drumurile națioanle: DN6, DN57 și DN57A.
Harta limitelor ariei naturale protejate este prezentată în Anexa 3.3.
1.3.4. Zonarea internă a ariei naturale protejate
Zonarea reprezintă un demers fundamental în procesul de management care are drept
obiectiv recunoaşterea şi protejarea eficientă a resurselor şi realizarea unei structuri care să asigure
o gestionare durabilă a Parcului Natural Porţile de Fier.
Ţinând cont de tipul ariei protejate şi de specificul acesteia, în Parcul Natural Porţile de Fier
zonarea internă este reglementată astfel:
1.Zonele de protecţie integrală ale parcului includ:
a)zonele de conservare specială delimitate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor,
apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a
parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice;
b)ariile de protecţie specială avifaunistică: Zona umedă Ostrov Moldova Veche, Zona umedă
Insula Calinovăţ şi Divici – Pojejena, precum şi rezervaţia Peştera cu Apă din Valea Polevii,
desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004;
c)rezervaţiile naturale: Balta Nera-Dunăre, Valea Mare, Baziaş, Gura Văii-Vârciorova, Valea
Oglănicului, Dealul Duhovnei, Dealul Vărănic, Cazanele Mari şi Cazanele Mici, Locul fosilifer
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Sviniţa, Locul fosilifer Bahna, Cracul Găioara, Cracul Crucii, Faţa Virului, desemnate prin Legea nr.
5/2000;
d)Ruinele cetăţii medievale Tri Kule-monument istoric;
e)Amfiteatrul natural din NV localităţii Sviniţa-formaţiuni geomorfologice;
f)Glaucina-formaţiune de importanţă geomorfologică;
g)Domul riolitic Trescovăţ- formaţiune de importanţă geologică;
h)Peştera Zamoniţa;
i)Stânca Babacaia – monument de importanţă geomorfologică;
j)Ruinele Cetăţii Ladislau-monument istoric;
k)Peştera Chindiei – monument de importanţă speologică si arheologică;
l)Podul natural în calcar, în arealul satului Sf. Elena, nesemnalat încă în literatura de
specialitate, pe Valea Ceuca, în imediata apropiere a peşterii;
m)Peştera Gaura cu Muscă - habitat cu specii protejate-Rhinolophus spp., fiind cunoscută şi
datorită speciei endemice de muscă-Simulium colombaschense
Suprafaţa totală a zonelor de protecţie integrală, determinată pe ortofotoplanuri, este de cca.
12.371,83 ha, reprezentând 9,7 % din suprafaţa totală a parcului.
În aceste zone sunt incluse cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural al Parcului
Natural Porţile de Fier a căror conservare este absolut obligatorie.
În zonele de protecţie integrală sunt interzise:
a)orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de
folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
b)activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale
protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale
sau prevenirii unor calamităţi naturale.
În zonele de protecţie integrală, se pot desfăşura următoarele activităţi:
a)ştiinţifice şi educative;
b)activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice,
proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora
în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu
speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale
şi speciile de floră şi faună prezente;
d)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
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hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului şi pădurilor;
f)acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale
protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile
de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi
pădurilor;
g)acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri
de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
h)acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea
materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în
baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor.
Limitele zonelor de protecţie integrală din cuprinsul Parcul Natural Porţile de Fier sunt
materializate pe ortofotoplanurile anexate planului de management, ele fiind transpuse și în teren
prin materializarea lor prin marcaje pe arbori de limită, picheţi, tăbliţe indicatoare şi avertizoare,
astfel:
-limitele zonelor de protecție integrală constituite din rezervațiile naturale definite prin
legislația în vigoare, s-au materializat printr-un pătrat de culoare galbenă cu latura de 10 cm,
înconjurat de o linie perimetrală de culoare alba cu latura de 5 cm;
-limitele zonelor de protecție integrală constituite din zonele de conservare specială definite
prin OM 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor
naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice s-au materializat
printr-un pătrat de culoare albastră cu latura de 10 cm, înconjurat de o linie perimetrală de culoare
albă cu latura de 5 cm
-limitele zonelor de protecție integrală constituite din formațiunile de importanță geologică
sau monumente istorice, s-au materializat printr-un pătrat de culoare albastră cu latura de 10 cm,
înconjurat de o linie perimetrală de culoare albă cu latura de 5 cm.
Evidența zonelor de protecție integrală din arealul Parcului Natural Porțile de Fier este redată
succint în tabelul nr.7 :
Zone de protecție integrală din arealul Parcului Natural Porțile de Fier
Tabel nr.7
Zona de protecție integrală

Nr.
crt.
1.

Cod

Denumirea

PI 1

Gura Văii - Dudaș

Suprafața
ha
398,10
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2.

PI 2

Cariera

3,38

3.

PI 3

Gura Văii

55,20

4.

PI 4

Duhovna – Gura Văii

5.

PI 5

Valea Jidoștița

17,87

6.

PI 6

Valea Streneac

45,89

7.

PI 7

Valea Luchiței

43,75

8.

PI 8

Slătinic II

4,93

9.

PI 9

Slătinic I

11,15

10.

PI 10

Ciocane

5,23

11.

PI 11

Vodița

40,84

12.

PI 12

Bahna V

51,00

13.

PI 13

Bahna IV

3,20

14.

PI 14

Bahna III

4,49

15.

PI 15

Bahna II

55,90

16.

PI 16

Bahna I

22,57

17.

PI 17

Alion - Bahna

344,70

18.

PI 18

Frăsiniș

18,05

19.

PI 19

Locul fosilier Bahna

17,68

20.

PI 20

Boldovin

4,89

21.

PI 21

Racovăț I

1,51

22.

PI 22

Racovăț II

1,79

23.

PI 23

Racovăț III

6,64

24.

PI 24

Racovăț IV

31,49

25.

PI 25

Alion

24,26

26.

PI 26

Valea Eșelnița

1.278,80

27.

PI 27

Ciucarul Mic I

77,20

28.

PI 28

Ciucarul Mic II

52,50

29.

PI 29

Ciucarul Mare

269,40

30.

PI 30

Tisovița

1.676,30

31.

PI 31

Tri Kule

0,25

32.

PI 32

Cioaca Borii

60,60

33.

PI 33

Amfiteatrul Svinița

15,66

34.

PI 34

Locul fosilifer Svinița

105,30

35.

PI 35

Glaucina

2,01

36.

PI 36

Trecovăț

38,92

1.790,10
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37.

PI 37

Sirinia -Greben

1.158,00

38.

PI 38

Cozla

39.

PI 39

Cetatea Drencova

0,29

40.

PI 40

Fețele Dunării IV

270,30

41.

PI 41

Fețele Dunării III

169,90

42.

PI 42

Fețele Dunării II

314,20

43.

PI 43

Fețele Dunării I

8,96

44.

PI 44

Cetatea Ladislau

0,37

45.

PI 45

Baba Caia

0,08

46.

PI 46

Ostrov Moldova Veche

1.551,20

47.

PI 47

Valea Mare

1.125,10

48.

PI 48

Divici - Pojejena

410,90

49.

PI 49

Râpa cu lăstuni II

0,15

50.

PI 50

Râpa cu lăstuni I

4,66

51.

PI 51

Insula Calinovăț

27,57

52.

PI 52

Baziaș

223,60

53.

PI 53

Balta Nera

76,50

448,50

TOTAL

12.371,83

NOTĂ:Suprafețele au fost determinate, după transpunerea pe ortofotoplanuri, cu
programul Global Mapper.
Suprafețele de pădure incluse în perimetrul zonelor de protecție integrală sunt redate în tabelul
nr.8 de mai jos:
Lista parcelelor forestiere incluse în zonele de protecție integrală, conform
amenajamentelor silvice ale OS Moldova Nouă - 1996, OS Berzasca - 1995, OS Orșova - 19992000, OS Drobeta - Tr. Severin – 1990
Tabel nr.8
Nr.

Ocolul Silvic

Unitatea de

Parcele/subparcela

Producție

crt.

Direcția Silvică Caraș Severin
1.

Berzasca

VIII Sirinia Sud

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21A, 22, 28, 29A, 30, 31.

IX Sirinia Sud

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95,96.

2.

Moldova Nouă

II Locva
V
Nouă

9, 10, 12, 13, 14ABC, 15ABCDE

Moldova 51A, 52AB, 53AB, 54AB, 55AB, 56A, 57, 58, 59, 60AB,
61AB, 62A NN RR, 63, 64ABC, 65ABD NN2 NN3 RR2,
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66ABC RR, 67AB, 68ABC RR, 69ABCD RR, 70ABCD
RR, 71AB, 72AB RR, 73ABCDE RR1 RR2, 74, 81AB, 82,
83, 84ABCD, 85ABCD, 86AB NN1 NN2, 87ABC, 88ABC,
89AB, 90AB, 91AB, 92ABCDE, 93ABCDE, 95ABC,
96ABCD, 97ABC, 98ABCDE, FN
VI

Fețele 2AB, 3, 4AB, 5, 6, 7, 8AB, 9, 12AB, 13ABCDE RR,

Dunării

82ABC, 83A, 84A, 85ABC, 86 ABC, 111ABCD, 112,
113AB LEG, 114AB, 115ABC LEG LEG, 116ABC LEG
LEG18 LEG2.
Direcția Silvică Mehedinți

1.

Drobeta

Turnu I Racovăț

Severin

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 10AB RR, 11ABC RR1 RR2, 12A,
13, 37A, 48ABCDEFGHW, 49ABCDE NN1 NN2, 55B,
57B, 58E, 60DG, 61A.

III Bahna

2B LEG18, 3CD, 10C, 96AB LEG, 98B, 100, 101A,
102AD, 104A, 105B, 106BD RR, 107AB, 108A, 113 LEG
RR, 114ABCDEFGH AA NN, 115ABCDEF, 116ABC,
117ABW, 118, 119ABCDW, 120ABCD RR.

IV Vodița

1A RR, 2AB RR, 3A, 7AB, 8AB, 9ABC NN, 13C, 32A,
33AD RR, 34AC RR1, 35ABC RR1 RR2, 36AB RR, 37AB
RR1, 38AB RR, 39ABC, 40A, 43AB LEG, 44A, 45A,
46AB LEG, 47ABC LEG NN, 48, 49ABC, 51AB, 52,
53ABCDW LEG18, 54, 55AB RR, 56ABC RR, 57, 58AB,
59ABC, 60ABC, 61AB, 62A, 64C, 66AB RR, 73FG, 76A,
77AB, 78AB, 79AB, 80ABCDW, 81, 82ABW, 83ADEF,
84, 85ABC RR1 RR2, 86ABCDE NN RR1 RR2 RR3, 87A,
88ABCD NN, 89AB, 90ABC RR, 91ABCD MM RR1 RR2
RR3, 92ABCDEFGH MM RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6,
93ABCDEFG RR1 RR2 RR3 RR4 RR5.

V Jidoștița

1ABC RR1 RR2, 2ABCDE RR1 RR2 RR3, 3ABCDF RR1
RR2, 5A RR1, 6AB RR, 7ABCDEW RR1 RR2, 8ABCDFG
RR NN2 NN3, 19A, 20A, 22C, 24A, 30A, 31A, 32A, 37A,
85, 97A, 98ABC, 99ABCDEFG NN, 101ABCDEF MM
RR,

102ABCD,

103AB,

104ABCD,

105AB,

106ABCDEW, 107ABCDEFG NN1 NN2, 108ABCDEF
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MM CC1 CC2, 109ABCD NN, 110ABCD, 111ABCDEF
NN1, 112ABDEFG NN, 113ABC RR, 114,
2.

Orșova

I Elișeva

1AB NN1 NN2 NN3 NN4 NN5, 2A NN1 NN2 NN3 NN4,
3A NN, 4A NN1 NN2

II Svinița

85B NN, 86ABCDEFGHIJ NN, 87A NN, 90ABCEFGI,
91CD NN, 125 NN, 130 LEG

III Baia Nouă

1, 2ABCDEF, 3ABCDE, 4AB, 5AB, 6ABCDEF NN, 7,
8ABCD, 9ABCD NN, 10AB NN, 11ABCDEF NN, 12ABC,
13ACDF, 14ABDEFGH, 15ABC, 16AB, 17ABC, 18ABC,
19ABC, 20ABCDEFGHI, 21ABCDEF, 22ABCDEFGH,
23ABD, 24ABC, 25ABCDEF, 67ABC NN, 68ABCD, 69A
NN, 70AB, 71ABCDEFGHI, 72ABCDE, 73ABCDEFGHI,
74ABCDE,

75ABC

NN,

76ABCD,

77ABCDE,

78ABCDEFG NN, 79ABCDEF NN, 95ABCDEFGHIJW
NN, 96ABCDGHI, 101AB, 102AB, 103AB, 104ABC,
105AB,

106AB,

107ABCDEFGHI,

108AB,

109ABCDEFGH, 110AB.
IV Prisaca

114AB, 115, 116AB, 117, 148AB, 151AB.

V Mraconia

1

VII Corbu

120AB.

VIII Ogradena

1AB, 2, 87ABC, 88

IX Eșelnița

47AB, 48AB, 49AB, 50, 51, 52AB, 53, 54, 55AB, 56, 57,
58, 59A NN1, 60, 61AB, 62AB, 63, 64, 65, 66, 67, 68ABC,
69AB,

160ABCDE,

161ABC,

162ABCDEFGH,

163ABCDEF, 164ABCD, 165AB, 166ABC, 167AB,
168AB,

169ABC,

170ABCDEF,

171AB

NN,

172ABCDEFG, 173AB, 174AB, 175ABC, 176AB, 177AB.
2.Zonele de management durabil includ toate suprafeţele din perimetrul parcului, cu excepţia
zonelor de protecţie integrală şi a zonelor de dezvoltare durabilă.
În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi:
a)ştiinţifice şi educative;
b)activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
c)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de
către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă
recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele
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avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră
şi faună prezente;
d)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
e)intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de
specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în
vigoare a planului de management;
f)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
şi pădurilor;
g)acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale
protejate, în hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile
de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului şi pădurilor;
h)activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor
forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc
prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi
pădurilor;
i)activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive
şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure,
de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura
numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de
comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate;
j)activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum
şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
k)lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
l)aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor:
tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit, tratamentul tăierilor grădinărite şi
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor
succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie
de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase
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în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;
m)activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare de către
administratorul ariei naturale protejate. Avizarea cotelor de recoltă de către administratorul ariei
naturale protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific;
n)activităţi de pescuit sportiv.
Suprafaţa zonelor de management durabil, determinată pe ortofotoplanuri, însumează
86.264,39 ha, reprezentând 67,2 % din suprafaţa totală a parcului.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, s-au
declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier două arii de protecţie specială avifaunistică:
ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu suprafaţa de 10124,4 ha şi
respectiv 118141,6 ha.
Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările
ulterioare, s-a declarat situl de importanţa comunitară ROSCI0206 Porţile de Fier, parte integrantă a
reţelei ecologice europene NATURA 2000, cu o suprafaţă de 124293,0 ha.
Având în vedere suprapunerea siturilor menţionate în plan, respectiv ROSPA0026 Cursul
Dunării – Baziaş - Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei şi ROSCI0206 Porţile de
Fier cu Parcul Natural Porţile de Fier şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, în cazul suprapunerii siturilor Natura 2000 cu ariile naturale
de interes naţional, se va respecta cea mai restrictivă categorie de protecţie.
3.Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi
de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare
durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra
biodiversităţii.
În zonele de dezvoltare durabilă, pe lângă activităţile permise în zonele de protecţie integrală
şi zonele de management durabil, se mai pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea
prevederilor din planul de management:
a)activităţi de vânătoare;
b)activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor;
c)activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultură;
d)activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, în perimetrul şi suprafaţa
existentă la data aprobării planului de management, fără mărirea suprafeţei acestora ;
e)lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
f)aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor:
tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor
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succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de
plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul
tăierilor rase în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor
rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile
naturale se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de molid pe
suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican;
g)activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea
animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de agricultură ecologică;
h)alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
i)activităţi de investiţii/dezvoltare, cu avizul administratorilor ariei naturale protejate pentru
fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate.
Zonele de dezvoltare durabilă, din arealul Parcului Natural Porţile de Fier, cuprind
următoarele categorii de terenuri:
a)terenuri din interiorul localităţilor, potrivit PUG elaborate, excepţie comunele Eşelniţa şi
Pojejena unde parte din acestea se suprapun peste zonele de protecţie integrală;
b)terenurile necuprinse în zonele de protecţie integrală şi zonele de management
durabil,astfel:
i)terenuri proprietate privată ocupate de construcţii şi de culturi agricole;
ii)terenuri proprietate privată pe care se desfăşoară activităţi tradiţionale, de către
comunităţile locale, precum: stupărit, pescuit cu sacoviştea şi alte asemenea;
iii)terenuri pe care se află amplasate actualmente exploataţii de resurse minerale
neregenerabile, aprobate potrivit legii;
iv)zone industriale din vecinătatea localităţilor.
Suprafaţa totală a zonelor de dezvoltare durabilă, determinată pe ortofotoplanuri, este de
29.559,78 ha, reprezentînd 23,1 % din suprafaţa totală a parcului.
Stabilirea zonelor de dezvoltare durabilă s-a realizat împreună cu administrațiile publice
locale avându-se în vedere intravilanul existent al localităților precum și necesitățile de dezvoltare
economică ale comunităților locale pe terenuri din afara intravilanului localităților.
În tabelul nr.9 sunt redate succint zonele de dezvoltare durabilă pentru toate unitățile
administrativ teritoriale cu teritorii în arealul Parcului Natural Porțile de Fier:
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Tabel centralizator al zonelor de dezvoltare durabilă
Tabel nr.9
Nr.

Județul

crt.

Unitatea

Denumirea zonelor de dezvoltare durabilă

Suprafața

administrativ

zonelor de

teritorială

dezvoltare
durabilă
ha

1

Caraș Severin

Ber1(111,00ha);Ber2(21,61ha);Ber3(154,80ha);Ber4(81,70ha);Ber5(18,35ha);Ber6(4,8ha);Ber7(128
,00ha);Ber8(4,38ha);Ber9(9,38ha);Ber10(12,45ha);Ber11(2.216,40ha);Ber12(6,52ha);Ber13(0,20ha)
Berzasca

;Ber14(127,50ha);Ber15(4,10ha);Ber16(2,12ha);Ber17(3,19ha).

Cărbunari

Car1(1,00ha);Car2(1,72ha);Car3(12,31ha);Car4(7,14ha);Car5(9,10ha);Car6(23,82ha);Car7(6,49ha).

2.906,54
61,58

Cor1(0,27ha);Cor2(0,60ha);Cor3(0,35ha);Cor4(0,26ha);Cor5(0,30ha);Cor6(0,44ha);Cor7(0,29ha);C
or8(1.322,10ha);Cor9(88,20ha);Cor19(269,60ha);Cor11(24,62ha);Cor12(0,37ha);Cor13(0,23ha);Cor
Coronini

14(0,21ha);Cor15(3,02ha);Cor16(204,90ha);Cor17(1,13ha);Cor18(0,34ha).

1.917,23

Gir1(2.544,40);Gir2(2,45ha);Gir3(1,94ha);Gir4(2,84);Gir5(0,62);Gir6(2,01ha);Gir7(1,39ha);Gir8(1,
36ha);Gir9(2,44ha);Gir10(0,72ha);Gir11(1,06);Gir12(0,64);Gir13(0,93ha);Gir14(0,67ha);Gir15(4,58
Gîrnic

ha);Gir16(0,51ha);Gir17(1,62ha);

2.570,18

MN1(9,79ha);MN2(2.373,90ha);MN3(4,14ha);MN4(642,00ha);MN5(321,80ha);MN6(0,77ha);MN7
(22,10ha);MN8(117,40ha);MN9(54,50ha);MN10(123,60ha);MN11(18,99ha);MN12(1,48ha);MN13(
4,35ha);MN14(1.316,00ha);MN15(24,48ha);MN16(113,00ha);MN17(2,34ha);MN18(107,50ha);MN
Moldova Nouă

19(73,20ha);MN20(7,89ha);MN21(27,26ha).

5.366,49
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Poj1(213,50ha);Poj2(976,80ha);Poj3(6,50ha);Poj4(1.639,90ha);Poj5(43,45ha);Poj6(3,44ha);Poj7(5,
22ha);Poj8(1,28ha);Poj9(1,09ha);Poj10(3,32ha);Poj11(290,40ha);Poj12(15,79ha);Poj13(141,10ha);P
oj14(64,90ha);Poj15(57,80ha);Poj16(31,66ha);Poj17(0,35ha);Poj18(0,48ha);Poj19(0,11ha);Poj20(0,
Pojejena

22ha);Poj21(0,10ha);Poj22(0,38ha);Poj23(0,50ha);Poj24(5,98ha).

3.504,27

Sic1(3.223,80ha);Sic2(0,88ha);Sic3(1,42ha);Sic4(2,22ha);Sic5(1,12ha);Sic6(0,22ha);Sic7(0,21ha);S
ic8(397,30ha);Sic9(153,30ha);Sic10(0,64ha);Sic11(13,07ha);Sic12(0,60ha);Sic13(4,88ha);Sic14(0,3
4ha);Sic15(1,56ha);Sic16(57,60ha);Sic17(2,52ha);Sic18(4,25ha);Sic19(28,68ha);Sic20(46,34ha);Sic
21(15,10ha);Sic22(71,80ha);Sic23(101,10ha);Sic24(2,01ha);Sic25(0,66ha);Sic26(2,62ha);Sic27(2,0
2ha);Sic28(16,00ha);Sic29(9,22ha);Sic30(9,13ha);Sic31(15,55ha);Sic32(4,44ha);Sic33(12,95ha);Sic
34(33,27ha);Sic35(1,58ha);Sic36(22,09ha);Sic37(18,11ha);Sic38(2,99ha);Sic39(54,80ha);Sic40(1,3
1ha);Sic41(105,70ha);Sic42(8,52ha);Sic43(16,92ha);Sic44(2,99ha);Sic45(3,29ha);Sic46(3,42ha);Sic
47(1,25ha);Sic48(8,33ha);Sic49(20,11ha);Sic50(10,18ha);Sic51(7,35ha);Sic52(8,25ha);Sic53(16,99
Sicheviţa

ha);Sic54(42,04ha).

4.593,04

Soc1(0,38ha);Soc2(1,75ha);Soc3(0,03ha);Soc4(0,58ha);Soc5(0,92ha);Soc6(0,35ha);Soc7(15,38ha);
Soc8(180,10ha);Soc9(37,00ha);Soc10(0,38ha);Soc11(1,00ha);Soc12(4,27ha);Soc13(4,28ha);Soc14(
Socol

15,39ha).

261,81

Sop1(56,40ha);Sop2(6,79ha);Sop3(2,69ha);Sop4(26,18ha);Sop5(32,86ha);Sop6(8,46ha);Sop7(11,80
Şopotu Nou

ha);Sop8(11,15ha);Sop9(72,70ha);Sop10(86,50ha);Sop11(57,20ha);Sop12(5,08ha);Sop13(141,40ha)

519,21

Top1(10,30ha);Top2(2,30ha);Top3(152,90ha);Top4(14,58ha);Top5(165,70ha);Top6(28,52ha);Top7(
25,08ha);Top8(3,66ha);Top9(5,74ha);Top10(0,84ha);Top11(2,75ha);Top12(1,40ha);Top13(59,80ha
Topleţ

).

473,57
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Total Caraș
Severin
2

22.173,92

Mehedinți

BrOc1(5,84 ha); BrOc2(22,70 ha); BrOc3(222,90 ha); BrOc4 (67,0 ha); BrOc5(0,59 ha); BrOc6(2,09
Brezniţa Ocol

ha)

321,19

DTS1(2,21ha); DTS2(1,14ha); DTS3(0,39 ha); DTS4(143,4 ha);DTS5(26,49 ha); DTS6(27,93
Dr.Tr.Severin

ha);DTS7(18,03 ha); DTS8(2,51 ha); DTS9(4,6 ha); DTS10(6,69 ha)

233,39

Dub1(1,01ha);Dub2(0,85ha);Dub3(0,70ha);Dub4(1,91ha);Dub5(1,21ha);Dub6(167,90ha);Dub7(342
,80ha);Dub8(31,32ha);Dub9(6,36ha);Dub10(4,48ha);Dub11(1,55ha);Dub12(1,94ha);Dub13(3,43ha)
;Dub14(4,12ha);Dub15(12,74ha);Dub16(32,90ha);Dub17(98,80ha);Dub18(0,22ha);Dub19(5,47ha);
Dub20(0,22ha);Dub21(7,79ha);Dub22(24,17ha);Dub23(0,38ha);Dub24(124,80ha);Dub25(0,03ha);D
ub26(95,80ha);Dub27(0,48ha);Dub28(0,13ha);Dub29(0,02ha);Dub30(45,69ha);Dub31(1,02ha);Dub
Dubova

32(3,05ha);Dub33(0,69ha);Dub34(5,05ha);

1.029,03

Esel1(1.156,40ha);Esel2(43,34ha);Esel3(2,75ha);Esel4(3,75ha);Esel5(92,60ha);Esel6(13,00ha);Esel
Eşelniţa

7(12,85ha);Esel8(1,07ha);Esel9(41,60ha);Esel10(1,92ha);Esel11(22,70ha)

1.391,98

Ilov1(83,30ha);Ilov2(0,50ha);Ilov3(0,37ha);Ilov4(1,95ha);Ilov5(0,08ha);Ilov6(0,18ha);Ilov7(14,92h
a);Ilov8(25,45ha);Ilov9(0,36ha);Ilov10(0,71ha);Ilov11(0,24ha);Ilov12(1,86ha);Ilov13(42,40ha);Ilov
14(4,61ha);Ilov15(4,99ha);Ilov16(7,21ha);Ilov17(0,72ha);Ilov18(479,10ha);Ilov19(11,67ha);Ilov20(
134,20ha);Ilov21(0,66ha);Ilov22(24,68ha);Ilov23(41,75ha);Ilov24(160,50ha);Ilov25(15,36ha);Ilov2
6(47,77ha);Ilov27(26,02ha);Ilov28(6,39ha);Ilov29(13,03ha);Ilov30(0,80ha);Ilov31(0,56ha);Ilov32(9
Iloviţa

0,60ha);Ilov33(0,86ha)

1.243,80
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ORS1(0,10ha);ORS2(391,70ha);ORS3(413,80ha);ORS4(745,60ha);ORS5(0,13ha);ORS6(0,16ha);O
RS7(1,26ha);ORS8(0,56ha);ORS9(26,31ha);ORS10(0,11ha);ORS11(36,07ha);ORS12(32,96ha);OR
Orşova

S13(20,98ha);ORS14(50,40ha).

1.720.14

Svin1(6,43ha);Svin2(84,10ha);Svin3(4,22ha);Svin4(55,30ha);Svin5(42,76ha);Svin6(15,31ha);Svin7
(2,19ha);Svin8(73,20ha);Svin9(12,91ha);Svin10(19,85ha);Svin11(27,35ha);Svin12(10,60ha);Svin13
(13,37ha);Svin14(55,30ha);Svin15(25,23ha);Svin16(39,23ha);Svin17(19,56ha);Svin18(35,78ha);Svi
n19(8,69ha);Svin20(9,53ha);Svin21(13,35ha);Svin22(9,58ha);Svin23(10,07ha);Svin24(18,37ha);Svi
n25(9,43ha);Svin26(0,54ha);Svin27(4,41ha);Svin28(0,34ha);Svin29(324,50ha);Svin30(15,43ha);Svi
n31(4,61ha);Svin32(65,80ha);Svin33(0,57ha);Svin34(0,48ha);Svin35(0,20ha);Svin36(1,78ha);Svin3
7(39,51ha);Svin38(2,92ha);Svin39(14,91ha);Svin40(9,03ha);Svin41(14,40ha);Svin42(37,83ha);Svin
44(11,59ha);Svin45(1,00ha);Svin46(117,30ha);Svin47(2,11ha);Svin48(69,00ha);Svin49(4,29ha);Svi
n50(14,08ha);Svin51(2,96ha);Svin52(2,84ha);Svin53(2,10ha);Svin54(0,49ha);Svin55(4,93ha);Svin5
6(7,12ha);Svin57(15,61ha);Svin58(1,02ha);Svin59(20,70ha);Svin60(6,00ha);Svin61(2,36ha);Svin62
Sviniţa
Total

(1,03ha).

1.446,33
7.385,86

Mehedinți
Total arie

29.559,78

protejată
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2.MEDIUL ABIOTIC AL ARIEI/ARIILOR NATURALE PROTEJATE
2.1.Geologie
Geologia Parcului Natural Porţile de Fier este deosebit de complexă, având în vedere că se
suprapune structurii tectonice în pânză a MunţilorCarpaţi.
Diversitatea mineralogică, petrografică, paleontologică, structurală şi geomorfologică
reprezintă un element al cadrului natural cu implicaţii majore în repartiţiaînvelişului edafic şi biotic
şi în aspectul general al reliefului prin evidenţierea unor forme specifice reprezentate de abrupturi
structurale şi litologice, tâlve, chei, peşteri, turnuri şi alte asemenea.
Structural, se remarcă patru unităţi majore: Unităţile Danubiene, Pânza de Severin, Pânza
Getică şi Pânza Supragetică, cu caractere structurale şi geologice proprii.
Aceste unităţi, cu excepţia Pânzei de Severin care include doar cuvertura sedimentară şi a
Pânzei Supragetice ce include doar fundament metamorfic, includ un fundament metamorfic
acoperit de o cuvertură sedimentară cu formaţiuni paleozoice, mezozoice şiterţiare.
Pânza de Severin este alcătuită mai ales din formaţiuni sedimentare flişoide de vârsta Jurasic
superior-Cretacic inferior, aşanumintelestrate de Sinaia.
Contactul între cele patru unităţi majore se realizează printr-un complex sistem de falii, ce
urmăreşte în cazul contactului dintre getic/Severin şi Severin/Danubian o direcţie aproximativă din
nordul confluenţei văii Sirinia cu Dunărea, spre Şopotu Nou.
Unităţile Danubiene sunt prezente în partea centrală şi estică a Parcului Natural Porţile de
Fier, respectiv în arealul Munţilor Almăj şi includ un fundament metamorfic reprezentat prin
gabrouri, serpentinite, gnaise, şisturi metamorfice sericito-cloritoase, micaşisturi, filite, cuarţite sau
alte tipuri de roci.
Sedimentarul Unităţilor Danubiene aparţine bazinelor Sirinia-Zona de sedimentare SviniţaSvinecea Mare, Presacinaşi Cerna-Jiu şi include formaţiuni paleozoice-Carbonifer superioarePermiene, mezozoice-Jurasic inferior-Cretacic superior şiterţiare-miocene şi pliocene alături de
sedimentar cuaternar.
Sedimentarul paleozoic, mezozoic şiterţiar este deosebit de fosilifer, cu o importanţă
patrimonială excepţională la nivel european şi universal. Aici se întâlnesc asociaţii de plante
superioare carbonifere, permiene, jurasice timpurii şi târzii, în marea majoritate carbogeneratoare,
oferind materie primă pentru zăcămintele de cărbuniale bazinelor sedimentare Sirinia, Presacinaşi
Cerna-Jiu.
Fosilele de nevertebrate sunt şi ele excepţionale din punct de vedere al biodiversităţii,
conservării şi a valorii stratigrafice şi paleoecologice, aflorind în situri unice în Europa, cum este
cazul succesiunii sedimentare complete de la Munteana-Dumbrăviţa, sit ce include succesiunea
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completă a sedimentarului Jurasic şi Cretacic, marin şi continental, un sit ce urmează a fi propus
pentru protecţie strictă.
Diversitatea litologică sedimentară este exprimată prin succesiuni variate de gresii,
conglomerate, argile, calcare şi marne, la care se adaugă antraciţişi huile.
Diversitatea structurală a sedimentarului paleozoic şi mezozoic este remarcabilă, fiind
înregistrate cute, cute faliate, serii de falii în releu precum Grebenul Românesc, în apropierea
Grebenului Sârbesc, unde a fost descris „stilul gotic în Geologie”, anticlinale, sinclinale, monocline
precum monoclinul unicat de la Munteana sau cute suspendate precum cuta suspendată de la
Dumbrăviţa, şi ea unică în Europa.
Ca fenomene unice în această zonă, cu deosebită influenţă asupra peisajului, sunt
formaţiunile intruzive magmatice acide precum graniteleşi granodiorite de Ograden, şi ultrabazice
precum gabrourile de Iuţişi de Plavişeviţaşiserpentinitele de Tisoviţa, ce traversează fundamentul
metamorfic al Unităţilor Danubiene.
Limita dintre gabrourile de Iuţişiserpentinitele de Tisoviţa este excepţională în Europa, ea
corespunzând discontinuităţiiMohorovicic, discontinuitatea Moho, o ocurenţă extrem de rară în
lume.
Bazinele sedimentare Presăcinaşi Cerna – Jiu cuprind, în arealul Parcului Natural Porţile de
Fier, sectorul cel mai spectaculos al văii transversale a Dunării, ce repezintă Cazanele Mari şi
Cazanele Mici.
Depozitele sedimentare din Cazane sunt în cea mai mare parte carbonatice, de vârstă
cuprinsă între Jurasic superior şi Cretacic inferior, foarte fosilifere, în faciesuri recifale.
Calcarele recifaleurgonice, care intră în alcătuirea culmilor Ciucaru Mare şiCiucaru Mic,
sunt carstificabile, apărând atât fenomene endocarstice-peşteri, cât şiexocarstice-doline, lapiezuri,
uvale.
Pânza de Severin aflorează pe sectorul Orşova-Drobeta Turnu Severin, în special într-un
afloriment spectaculos la Vârciorova, în amonte de Cazanele Mari, la viaductul Grăniceri, precum
şi la confluenţa dintre pârâul Siriniaşi Dunăre. Stratele de Sinaia, în facies turbiditic-flisoid, dau
structuri spectaculoase sindepoziţionale-cute.
Pânza Getică aflorează în partea vestică a Parcului Natural Porţile de Fier - arealul Munţilor
Locvei - şi la est de Valea Cernei. Fundamentul metamorfic este reprezentat prin şisturi
metamorfice cu diferite grade de metamorfism, gnaise; alături de acestea sunt prezente intruziunile
magmatice - masivul granitic de Sicheviţaşibanatiteşiînvelişul sedimentar al Bazinului Reşiţa, cu
depozite de vârstă Paleozoic mediu şi superior precum şi Mezozoic precum calcare, marnocalcare,
marne.
Fundamentul Pânzei Getice mai este reprezentat de două petece de acoperire, situate pe
versantul estic al Munţilor Almăjului, la nord de Plavişeviţaşi în apropiere de Ogradena.
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Intruziunile magmatice sunt reprezentate de masivul de granitoide de la Sicheviţa, de vârstă
hercinică. Intensa activitate magmatică de la începutul Paleogenului a condus la punerea în loc a
unor corpuri plutonice reprezentate de granite, granodiorite, diorite cuarţifere, pe alocuri întâlninduse şi produse vulcanice efuzive: riolite, dacite, andezite, piroclastite. Acest ansamblu de roci
magmatice foarte variate, alături de produsele lor metamorfice de contact cu sedimentarul Bazinului
Reşiţa, poartă numele de banatite.
În cadrul Parcului Natural Porţile de Fier se pot identifica două aliniamente de apariţie la zi
a acestor roci:
a)la est de localitatea Moldova Nouă, pe linia de contact dintre rocile sedimentare ale zonei
Reşiţa – Moldova Nouă şişisturile cristaline ale seriei de Locva; în cea mai mare parte sunt
reprezentate de diorite cuarţifere, exploatabile în apropiere de Moldova Nouă.
b)la nord de localitatea Berzasca, în apropiere de TâlvaToroniţa; corpurile intruzive au
dimensiuni mai mici, fiind alcătuite în principal din andezite şi diorite.
Atât Unităţile Danubiene, cât şi Pânza Getică, pe lângă formaţiunile sedimentare deja
menţionate, mai suportă şi depozite mai noi, terţiare, cu caracter post-tectonic,molasic.
Acestea sunt de vârstă Miocenă şi Pliocenă şi au fost depuse după desăvârşireaşariajului
Pânzei Getice peste Unităţile Danubiene.
Ele sunt grupate în lungul Defileului Dunării, principalele areale fiind depresiunile
SicheviţaşiOrşova – Bahna. Alte areale mai restrânse le regăsim în perimetrul localităţilor Coronini,
Iuţi, Dubova, Baia Nouă.
Pânza de Severin are cea mai largă dezvoltare în PodişulMehedinţi, dar şi în ocurenţele
indicate din Parc. Aceasta a evoluat într-o avanfosă ce se situa între domeniul getic şi cel danubian.
În valea Dunării aflorează în aval de localitatea Vârciorova, până la valea Slătinicului, iar apoi pe
flancul vestic al porţiunii de acoperire Bahna, la viaductul Grăniceri şi la confluenţaSirinia cu
Dunărea. În compunerea acestei unităţi intră formaţiuni de vârstă Jurasic superior-Cretacic inferior,
reprezentate de gresii calcaroase, marnocalcare, şisturi argiloase şimicroconglomerate calcaroase,
flisoide sau strate de Sirinia.
Pleistocenului îi sunt specifice depozitele de pietrişuri, nisipuri şi argile ce formează terasele
Dunării, cu o extindere mai mare în zonele de bazinet ale Defileului Dunării, depozitele loessoide
din partea de vest a Parcului Natural Porţile de Fier, la vest de localitatea Belobreşca, precum şi
argilele roşii suprapuse zonei de sedimentare Reşiţa – Moldova Nouă.
Holocenul este reprezentat de depozite de luncă, precum argile, nisipuri şipietrişur,
răspândite în lungul principalilor afluenţi ai Dunării: Valea Mare, Cameniţa, Berzasca, Tisoviţa,
Mraconia, Mala, Eşelniţa, Cerna şi Bahna.
Zona Porţilor de Fier se prezintă deci sub forma unui adevărat muzeu geologic în aer liber,
existând o serie de puncte de atracţie geologică şi paleontologică renumite la nivel european
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şinaţionalprecum:cuta suspendată de la Munteana-Dumbrăviţa, aflorimentul excepţional de la
Munteana-Dumbrăviţa,
Defileul

Dunării,

punctele fosilifere Sviniţaşi Bahna, domul riolitic permian Trescovăţ,
formaţiunile

cutate

calcaroase

de

la

Grebenul

Românesc,

gabrourileşiserpentinitele, paleodiscordanţaMoho, permianul roşu, riolitele permiene, gresiile
fosilifere Jurasic inferioare, calcarele urgonian de la Cazane, flişulstratelor de Sinaia, şi altele
asemenea.
Dintre siturile de interes ştiinţific deosebit din punct de vedere paleontologic, în Parcul
Natural Porţile de Fier se pot evidenţiază: Cozla-plante fosile jurasic inferioare, MunteanaDumbrăviţa-succesiunea completă a Jurasicului şi a Cretacicului inferior, extrem de fosilifere, cu
plante jurasic inferioare şi nevertebrate din jurasicul superior, mediu şi inferior şi din Cretacicul
inferior, Bahna-nevertebrate şi vertebrate rare miocene, Baia Noua, Eibenthal, Cucuiova şi
Povalina-plante fosile din carboniferul superior şi permian, Bigăr-Palaşca, Stanca, Pietrele Albe,
Buschmann-plante fosile din jurasicul inferior. De altfel, o parte din aceste puncte fosilifere au fost
declarate ca arii protejate de importanţănaţională: Punctul fosilifer Bahna, Punctul fosilifer Şviniţa.
Situri excepţionale de nivel european şi mondial sunt:
a)Aflorimentul fosilifer de la Munteana – Dumbrăviţa, ce include
succesiunea sedimentară completă a formaţiunilorJurasiceşi Cretacic inferioare;
b)Succesiunea

gabrourilorşiserpentinitelor

între

Iuţişi

Cazanele

Mari

şiexistenţadiscordanţeiMohoaflorată între IuţişiSviniţa;
c)Grebenul Romanesc şi succesiunea calcarelor nodulare Jurasic medii, ce le includ pe cele
de la Sviniţa;
d)Domurile riolitice permiene din jurul Vârfului Trescovăţ, ce atesta o succesiune vulcanică
de tip surtseyan, iniţial subacvatică si apoi subaeriană, cu tufurile şi bombele vulcanice asociate ce
aflorează între văile PovalinaşiElişeva;
e)Calcarele urgoniene din Cazanele Mari şi Mici, cu fenomenele lor carstice asociate;
Situl de la Munteana-Dumbrăviţa,succesiunea ce începe imediat din aval de confluenţa
dintre Siriniaşi Dunăre şi se continuă până la borna kilometrică de la Dumbrăviţa, este unic în
Europa deoarece:
a)Include succesiunea completă a sedimentelor Jurasic timpurii până la cele Cretacic
timpurii, alături de aflorimente parţiale ale sedimentarului şi vulcanitelor permiene;
b)Formaţiunile acestea sunt extrem de fosilifere, cu fosile de plante şi de animale extrem de
diverse şi de bine conservate;
c)Include o diversitate structurală excepţională, reprezentată prin cute şi falii, forman
anticlinale, sinclinale şimonocline, tot de acest afloriment aparţinândşi cuta suspendată de la
Dumbrăviţa.
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Având în vedere aceste aspecte, se impune efectuarea demersurilor legale pentru declararea
imediată a aflorimentului de la Munteana – Dumbrăviţa ca rezervaţieştiinţifică strict protejată, cu
importanţa patrimonială paleontologică, stratigrafică şi geologică excepţională, de nivel european şi
universal. Situl a fost analizat în detaliu de o delegaţie geologică internaţională reunită sub egida
UNESCO, în cadrul Proiectului InternaţionalGeologicalCorrelation Program-IGCP, a se vedea
detalii la http://mepopa.com/igcp506 . În urma acestei reuniuni, succesiunea de la Munteana –
Dumbrăviţa a primit recunoaştereainternaţionala binemeritată, dar faima ei era internaţională încă
din anii 50.
Dintre siturile geologice cu importanţănaţională, asupra carora se impune de asemenea
efectuarea demersurilor legale pentru conservarea în cadrul unor rezervaţiiştiinţifice strict protejate,
amintim:
a)Confluenţa dintre Siriniaşi Dunăre, de-a lungul DN 57, în apropiere de PuţulIda, unde
aflorează contactul dintre fundamentul Pânzei Getice şi sedimentarul Pânzei de Severin, cu
wildflish-uri şiolistolice remarcabile;
b)Succesiunea de aflorimente dintre Valea Starişteaşi Valea Povalina, din DN 57, unde
afloreazăexcepţional tufuri vulcanice şi paleosoluri roşii permiene;
c)Vârful Trescovăţ, acoperit de Pinusnigra sp. banatica;
d)Grebenul Românesc, cu calcare Jurasic medii cutate şifaliateaflorate de-a lungul DN57,
foarte fosilifer, acestei succesiuni sedimentare aparţinându-i şirezervaţia de la Sviniţa, de pe
OgaşulSaraoschi;
e)Amfiteatrul natural dintre culmile ZelişteşiVeligan, aflorat de Pârâul Ţiganului deasupra
satului Sviniţa unde sunt deschise Conglomeratele de Cioaca Borii, dispuse discordant peste
sedimentarul permian. Conglomeratele sunt aflorateexcepţionalşi arata o succesiune rară de
structuri sedimentare aluviale ;
f)Cioaca Borii, din apropiere de Tri Cule, unde afloreazăaceleaşi Conglomerate de Cioaca
Borii, rupte de un sistem de falii de corpul conglomeratelor de deasupra satului Sviniţa, acoperită cu
Pinusnigra sp. banatica.
g)Aflorimentele de calcare cutate de-a lungul cursului inferior al Văii Dragoselca, până la
confluenţa cu Dragosela;
h)Aflorimentele de-a lungul văii Sirinia, până la intrarea în satul Bigăr, precum calcarele şi
marnele Jurasice, fosilifere.
Legat de varietatea litologică a acestui areal, există o serie de roci şi minerale ce au fost şi
sunt încă exploatate în scop economic. Cele mai importante resurse minerale sunt reprezentate de:
sulfuri complexe – Moldova Nouă; marmură – Dealul Vărănic; granite – Mala, Ogradena,
Sicheviţa; gabrouri – Iuţi, Tisoviţa; serpentinite – Izvorul Fecioarei; cuarţpegmatitic – Eibenthal,
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Tisoviţa; porfire – Valea Selski; gnaise – Orşova; bentonite şi tufuri bentonice – Mala, Tufări;
pietrişuri – Valea Cernei, Valea Mraconia; nisipuri – Sicheviţa.
Corespunzător acestei secţiunieste anexată Hartă geologică (Anexa 3.5.)

2.2. Hidrografie
Caracteristicile hidrologice ale Parcului Natural Porţile de Fier sunt influenţate în mod direct
de factori naturali, dar şi de artificializările hidrotehnice realizate. Astfel, construcţia complexului
hidroenergetic Porţile de Fier I a produs modificări ale regimului Dunării şiafluenţilordirecţi.
2.2.1. Apele subterane
Diversitatea rocilor ce alcătuiesc înălţimile sudice ale munţilor Locvei, Almăjului
şiMehedinţi, precum şi a formelor de relief, determină varietatea condiţiilor de zăcământ şi a
manifestărilor apelor subterane.
În arealul Parcului Natural Porţile de Fier se pot diferenţia două unităţi cu caracteristici
hidrogeologice specifice:
a)unitatea cu ape freatice în formaţiunile cuaternare ale văilor

precum aluviuni,

formaţiunicoluvio – proluviale;
b)unitatea

cu ape subterane în formaţiuniantecuaternareşi cuaternare ale interfluviilor

precum formaţiuni eluviale;
În general, depozitele aluviale, proluvialeşi coluviale, formează un singur strat acvifer, cu
caracter freatic, delimitat pe de o parte de fluviu şi pe de altă parte de versanţii Defileului Dunării şi
ai văilor afluente.
Extensiunea acestuia este uneori întreruptă de izvoare sau de mici suprafeţe cu exces de
umiditate.
A doua unitate, cu ape subterane cantonate în formaţiuniantecuaternareşi cuaternare ale
interfluviilor, prezintă o mare varietate de tipuri genetice de roci şi de forme de relief, ceea ce
condiţionează o suită de structuri şi faciesuri hidrogeologice.
Din punct de vedere al corpurilor de apă subterană freatică, în arealul ariei naturale protejate
se încadrează următoarele corpuri de apă freatice: ROBA11, ROBA13, ROBA14, ROBA16,
ROBA17, ROBA20. Din statisticile ABA Banat, volumele captate din corpurile de apă subternă în
anul 2013 erau folosite pentru alimentarea populației și pentru industrie.
Directiva Cadru Apa (2000/60/EC) şi Directiva Apelor Subterane (2006/118/EC) sunt acte
legislative integrate care stabilesc, între altele, obiectivul de “stare bună” pentru apele subterane.
Caracterizarea stării apelor subterane, respectiv starea cantitativă şistarea chimică, se bazează pe un
sistem de clasificare format din 2 clase: bună şi altă stare decât bună (slabă).
Conform Anexei V din Directiva Cadru Apă, starea bună din punct de vedere cantitativ a
apei subterane se atinge atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă analizat este astfel încât
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resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de rata de captare medie anuală pe termen
lung.
Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană s-au utilizat recomandările
ghidului european în domeniu, elaborat în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei
Cadru. Astfel, au fost utilizate criteriile următoare:
- bilanţul hidric
- conexiunea cu apele de suprafaţă
- influenţa asupra ecosistemelor terestre dependente de apa subterană
- intruziunea apei saline sau a altor intruziuni
Prin aplicarea acestor criterii în evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană a
rezultat faptul că toate corpurile de apă subterană aferente ABA Banat sunt în stare cantitativă bună.
Evaluarea stării chimice a corpurilor de apăsubterană s-a realizat pe baza comparării
rezultatelor analizelor chimice effectuate în perioada 2012 - 2013 cu valorile standardelor de
calitate a apelor subterane şi cu valorile prag (TV), valorice au fost determinate pentru fiecare corp
de apă subterană în parte.
Astfel:
Corpul de apă subterană ROBA11 – Reşiţa – Moldova Nouă (Munţii Locvei –Aninei)
În anul 2013 au fost analizate probe de apă recoltate punctele de monitorizare, rezultatele
acestora arătând că nu există depăşiri ale valorilor de prag la niciun parametru analizat.
Pe baza acestor rezultate se consideră că acest corp de apă subterană se află în stare bună din
punct de vedere chimic.
Corpul de apă subterană ROBA13 – Bozovici (Depresiunea Almăj)
Din analizarea probelor de apă recoltate s-a constatat că nu există depăşiri ale valorilor de
prag la niciun parametru analizat.
Pe baza acestor rezultate se consideră că acest corp de apă subterană este în stare bună din
punct de vedere chimic.
Corpul de apă subterană ROBA14 – Cerna – Câmpuşel (Munţii Cernei – MunţiiMehedinţi)
În anul 2013 au fost analizate probe de apă recoltate din izvoare, rezultatele analizelor
chimice arătând că nu există depăşiri ale valorilor de prag la niciun indicator analizat.
Corpul de apă subterană ROBA16 – Sicheviţa (Munţii Locvei – Munţii Almăjului)
Rezultatele monitorizării chimice indică faptul că nu există depăşiri ale valorilor de prag la
niciun parametru analizat.
Pe baza acestor rezultate şi a faptului că acest corp de apă subterană se dezvoltă în zonă
montană, unde există o protecţie naturală împotriva unor activităţi antropice potenţial poluante, se
consideră că acesta se află în stare bună din punct de vedere chimic.
Corpul de apă subterană ROBA17 – Bigăr (Munţii Almăjului)
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Din analizarea probelor de apă recoltate s-a constatat că nu există depăşiri ale valorilor de
prag la niciun parametru analizat.
Pe baza acestor rezultate şi a faptului că acest corp de apă subterană se dezvoltă în zonă
montană, unde există o protecţie naturală împotriva unor activităţi antropice potenţial poluante, se
consideră că acesta se află în stare bună din punct de vedere chimic.
Corpul de apă subterană ROBA20 – Naidăş – Socol
Din analizarea probelor de apă recoltate s-a constatat că nu există depăşiri ale standardului
de calitate sau ale valorilor de prag la niciun parametru analizat.
Pe baza acestor rezultate se consideră că acest corp de apă subterană este în stare bună din
punct de vedere chimic.
2.2.2. Reţeaua hidrografică
Având în vedere că limita sudică a Parcului Natural Porţile de Fier este dată chiar de şenalul
navigabil, Dunărea reprezintă un element definitoriu al peisajului, exercitând o deosebită influenţă
asupra majorităţii componentelor peisajului.
În sectorul românesc al Defileului, Dunărea primeşte afluenţi, ce îşi află izvoarele în munţii
Semenic, Locvei, Almăjului, Cernei şiMehedinţi. De la vest la est principalele cursuri de ape sunt:
Nera, Ribişul, Valea Mare, Radimna, Pârva, Moldova, Liborajdea, Cameniţa, Oraviţa, Berzasca,
Sirinia, Tisoviţa, Plavişeviţa, Mraconia, Ogradena, Mala, Eşelniţa, Cerna, Bahna, Vârciorova,
Jidoştiţa. Pe lângă aceste cursuri de apă principale mai există o serie de cursuri temporare, cu bazine
de recepţie mici şi caracter torenţial precum Starişte, Reciţa, Iuţi, Liubotina, Povalina, şi altele
asemenea.
După construirea barajului de la Gura Văii şi formării lacului de acumulare, gurile de
vărsare ale tuturor afluenţilordirecţi ai Dunării au fost inundate şi transformate în golfuri de diferite
dimensiuni.
Cele mai mari golfuri sunt cele ale Cernei, Bahnei - în apropierea barajului de la „Porţile de Fier” I
şiMraconiei, suprapus unei linii de falie.
În sectorul Baziaş-Cameniţa, procesul a constat în acoperirea de către apele Dunării a
conurilor de dejecţie formate de râuri la vărsarea în Dunăre precum Liborajdea, Brestelnic,
Berzasca şi Cameniţa.
În consecinţă, a crescut suprafaţa luciului apei, creându-se noi habitate acvatice şiripariene,
caracterizate de topoclimate specifice, respectiv creştereaumidităţii, scăderea amplitudinii diurne a
temperaturilor, şi alte asemenea.
Afluenţiidirecţi ai Dunării au un caracter montan de la izvoare până la vărsare.
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Afluenţii Dunării din Parcul Natural Porţile de Fier se încadrează în zona carpatic vestică,
caracterizate prin ape mari şi viituri de primăvară şi iarnă, scurgerea de iarnă fiind mai mare datorită
influenţei climatului mediteranean, care determină topirea timpurie a zăpezii.
După modul de alimentare, aceste râuri se încadrează în tipul pluvio-nival, peste 50% din
sursele de alimentare fiind de origine superficială. În arealele cu relief carstic, o parte din râurile
mici sunt alimentate din surse subterane.
Se impune necesitatea efectuării de studii hidrologice şi hidrochimice pe râurile şi pâraiele
afluente fluviului Dunărea, de către organele abilitate în acest sens, precum şi igienizarea tuturor
cursurilor de apă permanente şi temporare din arealul Parcului Natural Porţile de Fier.
În urma analizei Planului de Management al ABA Banat, se constată că în perioada 20112014,în arealul ariei naturale protejate au existat 2 stații de monitorizare cantitative – RO42181 pe
râul Radimna și RO42182 pe râul Berzasca, respectiv 2 stații de monitorizare calitative (de
supraveghere) – RO140220 pe corpul de apa Valea Mare (Baron) și RO140280 corpul de apă
Dragostele.
Parametrii fizico-chimici și biologici investigați și monitorizați de personalul de specialitate
al ABA Banat sunt specificați în planul de management al acestei instituții, unde sunt prevăzute de
asemenea și periodicitatea precum și măsurile întreprinse pentru protecția corpurilor de apă
curgătoare.
În Planul de Management al ABA Bant, caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apărâuri a fost realizată pe baza nevertebratelor bentice, faunei piscicole, fitobentosului şi
fitoplanctonului, a parametrilor fizico-chimici generali şi a poluanţilor specifici. Elementele
hidromorfologice au fost luate în considerare numai în evaluarea stării foarte bune.
Analizând harta privind ”Starea ecologică şi potenţialul ecologic al corpurilor de apă de
suprafaţă la nivelul Spaţiului Hidrografic Banat”, se poate observa că, exceptând corpul de apă
Boșneag, care este corp de apă puternic modificat, restul corpurilor de apă de suprafață din arealul
ariei naturale protejate se încadreză în categoria corpuri de apă naturale .
În ceea ce privește starea/ potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață râuri se
observă că majoritatea se află în potențial/stare ecologic/ă bun/ă, excepție făcând doar corpurile de
apă: Camenița, Valea Mare(Baron), Radimna, Liborajdea care prezintă stare ecologică moderată și
corpul de apă Boșneag care prezintă potențial ecologic moderat.
2.2.3. Lacul de acumulare Porţile de Fier I
Lacul de acumulare Porţile de Fier I reprezintă cea mai mare amenajare hidrotehnică din
lungul Dunării şi din România, fiind realizat în spatele barajului de la Gura Văii, care are o înălţime
de 60,6 m.
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Lacul are o lungime de 130 km, o suprafaţă medie de 700 km pătraţişi un volum mediu de
12 km cubi.Construirea barajului de la Gura Văii s-a realizat în parteneriat cu Iugoslavia în perioada
1964-1972, producând mutaţii semnificative la nivelul ecosistemelor naturale şi umane.
În prezent lacul de acumulare Porţile de Fier este utilizat pentru producerea de energie
electrică, regularizarea debitelor Dunării, piscicultură, navigaţieşi agrement, fiind de asemenea un
habitat preferat pentru multe specii de păsări.
Evaluarea stării chimice a Lacului de acumulare este realizată periodic de către speciliștii
ABA Banat și ABA Jiu.
Atât la nivel naţional cât şi la nivelul Spaţiului Hidrografic Banat, starea chimică a
corpurilor de apă de suprafaţă a fost analizată şi caracterizată pe baza sistemelor de clasificare şi
evaluare conforme cu prevederile DCA şi Directivei SCM.
Evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă constă în controlul conformării
concentraţiilor de substanţe prioritare determinate în corpurilor de apă de suprafaţă – categorii:
râuri, lacuri, cu valorile SCM (MA-SCM şi CMA-SCM) din noua Directivă SCM pentru
substanţele prioritare existente şialţipoluanţi (tabelele 6.1.6.1 şi 6.1.6.2 din anexa 6.1.6 a Planului
Naţional de Management). Detalii privind etapele urmate la nivelul Spaţiului Hidrografic Banat în
vederea evaluării stării chimice a corpurilor de apă de suprafaţă sunt furnizate în anexa 6.1.6 a
Planului Naţional de Management al Administrației Apelor Române.
În evaluarea stării chimice s-a aplicat principiul celei mai defavorabile situaţii (“one out all out”), adică dacă una dintre concentraţiilor de substanţe prioritare găsită în corpurile de apă de
suprafaţădepăşeşte unul dintre SCM pentru substanţele prioritare existente se consideră că acel corp
nu atinge starea chimică bună.
Conform Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, spațiului
hidrografic Dobrogea și apelor costiere, din punct de vedere chimic, apa lacului de acumulare
Dunărea nu atinge starea chimică bună.
Referitor la potențialul ecologic al corpului de apă PF I menționam că acesta este moderat.
Corespunzător acestei secţiunieste anexată Hartă hidrografică (Anexa 3.6.)

2.3. Pedologie
În Parcul Natural Porţile de Fier formarea, evoluţiaşidistribuţia solurilor este condiţionată
predominant de varietatea petrografică şi interacţiunea fitoclimatică cu ceilalţi factori pedogenetici.
Acest fapt este evidenţiat în peisaj prin zonarea altitudinală şi mozaicarea învelişului edafic.
Tipurile de sol prezente în arealul Parcului Natural Porţile de Fier se încadrează în
următoarele clase de soluri zonale: cernisoluri, luvisoluri, cambisolurişispodisoluri.
Apar şi soluri azonale care se dezvoltă cu deosebire în ariile depresionare.

161

Din această categorie cea mai largă răspândire o au hidrosolurile

precum

gleisolurileşistagnosoluri, pelisolurileşiprotosolurile precum litosoluri, regosoluri, psamosoluri,
aluvisoluri, erodosoluri.
În arealul Parcului Natural Porţile de Fier, posibilităţile de utilizare a resurselor de sol sunt
foarte reduse, folosinţa dominantă fiind cea silvică. Productivitatea solurilor este destul de redusă ea
fiind determinată de limitări impuse de aciditate, volumul edafic redus, pantă şi acoperirea
terenului, cu rocă la zi şi stânci.
Construirea sistemului hidroenergetic şi de navigaţiePorţile de Fier I a determinat pierderi
mari de sol prin inundare, dar şi distrugerea învelişului de sol datorită amplelor lucrări de amenajare
executate.
Construcţia drumului naţionalOrşova-Moldova Nouă, amplasat pe malul lacului a schimbat
nivelul de bază al versanţilor, ceea ce a condus la intensificarea proceselor geomorfologice actuale,
cu reflectare în eroziunea mecanică şi chimică şi indirect în calitatea solurilor.
Totodată prin inundarea unor mari suprafeţe de teren în fosta luncă a Dunării şi în bazinetele
depresionare locuitorii au fost obligaţi să exploateze în mai mare măsură versanţii, determinând şi
pe această cale intensificarea eroziunii şi degradarea învelişului de sol.
Extinderea spaţiului construit ca urmare a strămutării mai multor sate, precum Ogradena,
Tisoviţa, Plavişeviţa, Şviniţa, Dubova, ori oraşe, precum

Orşova, defrişarea, suprapăşunatul,

artificializarea topografică pentru implantarea drumului DN 57 Orşova-Moldova Nouă, au fost tot
atâtea cauze ale reducerii suprafeţelor agricole ori ale declanşării unor procese de degradare greu de
stabilizat.
În acelaşi timp a fost modificat regimul hidrologic al Dunării în zona malurilor apărând
procese de abraziune foarte active, anual având loc pierderi de sol datorate proceselor de prăbuşire.
Corespunzător acestei secţiunieste anexată Hartă solurilor (Anexa 3.7.)

2.4. Clima
Parcul Natural Porţile de Fier se încadrează în zona cu climat temperat continental cu
influenţe mediteraneene semnificative.

2.4.1.Regimul temperaturii aerului
Datorită influenţeicirculaţiei aerului cald de origine mediteraneană, temperatura aerului în
Parcul Natural Porţile de Fier înregistrează valori mai ridicate în comparaţie cu alte unităţi montane
ale ţării.
În apropierea Defileului Dunării, climatul este apropiat de cel mediteranean, media
multianuală fiind de circa 11°C.
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La Orşova, temperatura medie multianuală este de 11,2°C, valoarea temperaturilor medii a
lunii celei mai reci oscilează între -1 şi 1°C, iar cea a lunii celei mai calde între 20 - 23°C.
În Defileul Dunării, datorită proceselor locale de transformare a maselor de aer, mai ales de
descendenţă a acestora şi de încălzire adiabatică, are loc o creştere dinamică a temperaturilor.
Astfel valorile medii anuale ale temperaturii cresc treptat de la V spre E, înregistrându-se
11,2°C la Moldova Nouă, 11,4°C la Berzasca, 11,5°C la Sviniţa, 11,6°C la Drobeta Turnu-Severin.
Oscilaţiile temperaturii medii anuale prezintă abateri de 1,7-1,9°C la Orşova, 1,2-2°C la
Drobeta Turnu Severin faţă de mediile multianuale. Sub influenţa invaziilor de aer cald au fost
înregistrate valori medii anuale ale temperaturii destul de mari, depăşind 12°C la Drobeta Turnu
Severin în anii 1966, 1989, 1994, 2000, şiOrşova în anii 1936, 1992, 1998, 2000.
Datorită invaziilor de aer rece continental, temperatura medie anuală a coborât sub 10°C la
Orşova, în anii: 1881, 1940, 1941, 1942, 1954, 1956, şi la Drobeta Turnu Severin în anul 1933.
Amplitudinile termice medii anuale sunt relativ mici, 21,4 – 21,6°C, demonstrând caracterul
moderat al climatului. Maxima absolută înregistrează valori de 41°C în Moldova Veche, 42,6°C la
Şviniţa, 42,5°C la Orşovaşi 42,6°C la Drobeta Turnu Severin.
Temperaturile minime absolute sunt legate de stagnarea maselor de aer rece de circulaţie
estică. În aceste condiţii temperatura aerului poate scădea până la –25°C. Valorile record au fost de
-27,8°C la 25.01.1942 la Drobeta Turnu Severin, -24,6°C la 8.01.1947 şi 13.01.1985 la Orşovaşi 20°C la 13.01.1985 la Berzasca.
2.4.2.Regimul precipitaţiilor atmosferice
Datorită situării regiunii sub incidenţa maselor de aer ale circulaţiei V şi SV, cantităţile de
precipitaţii sunt relativ ridicate pentru o zonă de până la 1200 m altitudine de pe teritoriul României.
Există şi o zonalitate verticală impusă de diferenţa de nivel de peste 1000 m între Valea Dunării şi
Vf. Svinecea Mare, cantităţile medii anuale oscilând între 800 – 1000 mm.
Repartiţiacantităţii de precipitaţii în timpul unui an este diferită de cea a restului ţării,
făcându-se simţităinfluenţamediteraneană, caracterizată prin două maxime: unul în lunile mai –
iunie în zona Defileului Dunării şi iunie – iulie în zonele înalte şi altul, secundar, mai sărac în
precipitaţii, în octombrie – noiembrie.
Minimele se produc la sfârşitul verii şi începutul toamnei, în lunile august – septembri,
precum şi la sfârşitul iernii în lunile februarie – martie. Predomină în general precipitaţiile lichide,
cele solide sub formă de ninsoare fiind mai rare. O frecvenţă mai mare în sezonul de iarnă o are
lapoviţa.
Stratul de zăpadă nu durează foarte mult, circa 30 – 40 de zile/an, în condiţiile în care
numărul zilelor cu ninsoare este sub 20 zile/an. Grosimea medie a stratului de zăpadă atinge
valoarea cea mai mare în februarie, putând ajunge la 20 – 35 cm.
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2.4.3. Regimul eolian
În Parcul Natural Porţile de Fier, în zonele înalte, predomină vânturile din direcţie sudică cu
frecvenţă de 19.7%, nordică cu frecvenţă de 16.5% şi nord – vestică cu frecvenţă de 16%, datorită
orientării unităţilor majore de relief şi a circulaţiei maselor de aer. În schimb, în Defileul Dunării se
fac resimţite mai ales vânturile din direcţie vestică cu o frecvenţă de 23% şi estică cu o frecvenţă de
24.4%, datorită canalizării maselor de aer pe acest culoar.
Vitezele medii ale vântului sunt cuprinse între 4 şi 7.6 m/s în zona montană înaltă, pe
suprafaţa de nivelare Almăj şi Vârful Svinecea Mare, şi între 2.3 şi 4.6 m/s în Defileul Dunării.
Regimul anual al vitezei vântului se caracterizează prin creşteri ale vitezelor primăvara.Vitezele
maxime ale vântului depăşesc 20 m/s în fiecare an, cele mai frecvente situaţii semnalându-se în
Defileul Dunării, unde canalizarea maselor de aer şiconfiguraţia reliefului se constituie în factori de
favorabilitateimportanţi.
În Parcul Natural Porţile de Fier se manifestă o serie de fenomene eoliene cu caracter local,
şi anume:
a)brizele de munte, care ziua bat dinspre zonele joase spre înălţimi, iar noaptea în sens
invers;
b)brizele specifice defileului datorate diferenţelor de temperatură dintre apele fluviului şi
uscat;
c)Coşava, care bate pe direcţia SE – NV, provocând scăderi semnificative de temperatură,
cu viteze de peste 20 m/s;
d)Gorneacul, specific Depresiunii Moldova Nouă, care bate pe direcţia NE – SV, cu
intensificări ce depăşesc uneori 100 km/h. Gorneacul este responsabil de spulberarea şi transportul
sterilului din haldele de la Moldova Nouă peste apele Dunării spre localităţile din Serbia în condiţii
de secetă prelungită şi lipsă a învelişului vegetal.
Prin riscurile climatice, clima contribuie la limitarea unor activităţi antropice şi impune o
serie de adaptări ale amenajărilor şiaşezărilor umane din Parcul Natural Porţile de Fier.
Astfel, intensificările vântului, secetele, ceaţa, poleiul se constituie în factori importanţi care
contribuie la producerea unor pagube materiale importante, limitarea traficului rutier şi a altor
activităţi economice, creşterea costurilor de amenajare.
De asemenea, ploile torenţiale sunt riscuri climatice cu efect negativ important pentru
aşezările umane din Parcul Natural Porţile de Fier, în special din Defileul Dunării, mai ales datorită
faptului că ele sunt plasate pe conurile de dejecţie ale unor râuri.
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Având în vedere distanţa de peste 100 kilometri între staţiile meteorologice Dr. Tr.Severinşi
Berzasca, se propune de către AdministraţiaNaţionala „Apele Române”, Direcţia Apelor Jiu
Craiova-S.G.A. Mehedinţi, reînfiinţarea unei staţii meteorologice în zona localitaţiiOrşova.
Corespunzător acestei secţiunisunt anexate: Harta temperaturilor – medii multianuale şi Harta
precipitaJiilor – medii multianuale (Anexele 3.8. şi 3.9.)

2.5. Elemente de interes conservativ, de tip abiotic
Elementele de interes conservative de tip abiotic se încadrează în 5 categorii distincte și
anume:
1.Situri geologice de importanță europeanăşi mondială sunt:
a)Aflorimentul fosilifer de la Munteana – Dumbrăviţa, ce include
succesiunea sedimentară completă a formaţiunilorJurasiceşi Cretacic inferioare;
b)Succesiunea

gabrourilorşiserpentinitelor

între

Iuţişi

Cazanele

Mari

şiexistenţadiscordanţeiMohoaflorată între IuţişiSviniţa;
c)Grebenul Romanesc şi succesiunea calcarelor nodulare Jurasic medii, ce le includ pe cele
de la Sviniţa;
d)Domurile riolitice permiene din jurul Vârfului Trescovăţ, ce atesta o succesiune vulcanică
de tip surtseyan, iniţial subacvatică si apoi subaeriană, cu tufurile şi bombele vulcanice asociate ce
aflorează între văile PovalinaşiElişeva;
e)Calcarele urgoniene din Cazanele Mari şi Mici, cu fenomenele lor carstice asociate;
2.Siturile geologice cu importanţănaţională, asupra carora se impune de asemenea efectuarea
demersurilor legale pentru conservarea în cadrul unor rezervaţiiştiinţifice strict protejate, amintim:
a)Confluenţa dintre Siriniaşi Dunăre, de-a lungul DN 57, în apropiere de PuţulIda, unde
aflorează contactul dintre fundamentul Pânzei Getice şi sedimentarul Pânzei de Severin, cu
wildflish-uri şiolistolice remarcabile;
b)Succesiunea de aflorimente dintre Valea Starişteaşi Valea Povalina, din DN 57, unde
afloreazăexcepţional tufuri vulcanice şi paleosoluri roşii permiene;
c)Vârful Trescovăţ, acoperit de Pinusnigra sp. Banatica;
d)Grebenul Românesc, cu calcare Jurasic medii cutate şifaliateaflorate de-a lungul DN57,
foarte fosilifer, acestei succesiuni sedimentare aparţinându-i şirezervaţia de la Sviniţa, de pe
OgaşulSaraoschi;
e)Amfiteatrul natural dintre culmile ZelişteşiVeligan, aflorat de Pârâul Ţiganului deasupra
satului Sviniţa unde sunt deschise Conglomeratele de Cioaca Borii, dispuse discordant peste
sedimentarul permian. Conglomeratele sunt aflorateexcepţionalşi arata o succesiune rară de
structuri sedimentare aluviale ;
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f)Cioaca Borii, din apropiere de Tri Cule, unde afloreazăaceleaşi Conglomerate de Cioaca
Borii, rupte de un sistem de falii de corpul conglomeratelor de deasupra satului Sviniţa, acoperită cu
Pinusnigra sp. Banatica.
g)Aflorimentele de calcare cutate de-a lungul cursului inferior al Văii Dragoselca, până la
confluenţa cu Dragosela;
h)Aflorimentele de-a lungul văii Sirinia, până la intrarea în satul Bigăr, precum calcarele şi
marnele Jurasice, fosilifere.
3.Siturile de interes ştiinţific deosebit din punct de vedere paleontologic, în Parcul Natural
Porţile de Fier se pot evidenţiază:
a)Cozla-plante fosile jurasic inferioare,
b)Munteana-Dumbrăviţa-succesiunea completă a Jurasicului şi a Cretacicului inferior,
extrem de fosilifere, cu plante jurasic inferioare şi nevertebrate din jurasicul superior, mediu şi
inferior şi din Cretacicul inferior,
c)Bahna-nevertebrate şi vertebrate rare miocene,
d)Baia Noua, Eibenthal, CucuiovaşiPovalina-plante fosile din carboniferul superior şi
permian,
e)Bigăr-Palaşca, Stanca, Pietrele Albe, Buschmann-plante fosile din jurasicul inferior.
De altfel, o parte din aceste puncte fosilifere au fost declarate ca arii protejate de
importanţănaţională: Punctul fosilifer Bahna, Punctul fosilifer Şviniţa.
4.Monumentele și siturile arheologice, sunt prezentate succint în tabelul nr.10:
Monumente și situri arheologice din arealul Parcului Natural Porțile de Fier
Tabel nr.10
Localitatea
Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Obiectul ocrotirii
Fortificaţie de pământ; Epocă neprecizată

„Cetatuia” la 2 km N de Berzeasca
Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Necropolă; sec IX-XIV

„Sălişte – Valea Dragoselea” la 6 km N de Aşezare; sec IX-XIV
localitate
Loc.Berzasca, com Berzasca,

Aşezare; Neolitic

„Sit I”, la 1,5 km de sat, sub apă

Aşezare; Hallstatt, cultura Basarabi

Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Aşezare; Epoca Bronzului

„Sit II”, la 150 de metri de punctul „Sit I”
la 1,5 km de sat, sub apă
Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII-XIV
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„Sit III” (OgaşulNeamţului), în apropiere
de satul Liubcova, pe malul Dunării
Loc. Divici, com. Pojejena

Cetate; Latene, cultura geto-dacică

„Grad”, la 2.5 km V de sat

Aşezare; Latene, cultura geto-dacică, sec II a.Chr.sec I p.Chr

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Emeolitic

„Bişteg”, pe malul situat în stânga văii
satului
Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Meolitic, cultura Vinca

„Căuniţa de Sus” pe terasa mijlocie a Aşezare; Hallstatt
Dunării cuprinsă între Dealul Căuniţaşi Villa rustica: Epoca romană sec. II-III
Dunăre,

între

valea

Gornea Necropolă; Epoca medievală

şiOgaşulCăuniţei

Aşezare; Epoca bronzului

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Epipaleolitic

„Dealul Pazărişte”, la 2 km de sat la Fortificaţie de pământ; Epoca bronzului
intrarea în localitate dinspre Dunăre

Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec.IX-XI
Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. IX-XI

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Neolitic

„Locurile lungi”, pe terasa inferioară, între Aşezare; Eneolitic
valea Cameniţei şi Liubcova
Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. X-XI

„Ogaşul lui Udrescu”, la 1 km S de sat
Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Epoca medievală, sec. XIV-XV

„Tirchevişte”, la 3 km de sat la capătul Necropolă; Epoca medievală, sec XIV-XV
estic al terasei Căuniţa de Sus
Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Neolitic

„Ţărmuri”, pe terasa joasă a Dunării Aşezare; Epoca bronzului
cuprinsă între şoseaşi malul fluviului, la Aşezare; Hallstatt
cca. 2 km de sat

Aşezare; Epoca romană
Aşezare; Epoca medievală timpurie

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare fortificată; Epoca bronzului

„Vodneac”, pe malul Dunarii la NV de sat
Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII-IX
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„Zamoniţa”, la 3 km S de sat pe terasa Necropolă, Epoca migraţiilor, sec VIII-IX
Dunării, dinspre podul Pazarişte

Necropolă, Epoca medievală timpurie, sec. IX-XII

Loc.Liubcova, com. Berzasca

Aşezare; Neolitic

„Orniţa”, la 800 m V de sat, pe malul
Dunării
Loc.Liubcova, com. Berzasca

Aşezare; Epoca bronzului

„StencaLiubcovei”, la 2 km E de sat, pe Cetate; Latene; cultura geto-dacică
malul Dunării în stânga şoselei
Loc.Liubcova, com. Berzasca

Necropolă de incineraţie; Epoca bronzului, cultura

„Ţiglărie”, pe marginea estică a satului

Gârla Mare

Oraş Moldova Nouă

Aşezare romană minieră; Epoca romană, sec II-III

„Ogaşul Baieşului”, la 3 km N de oraş pe
Valea Bătrână
Oraş Moldova Nouă

Aşezare; Eneolitic

„ Ostrovul Decebal”, insulă în apele Aşesarel Epoca bronzului
teritoriale ale Dunării, în cartierul Moldova Necropolă; Epoca bronzului
Veche

Aşezare; Hallstatt
Aşezare; Latene, cultura geto-dacică
Aşezare; Epoca medievală

Oraş Moldova Nouă

Aşezare; Neolitic

„Raţ”, pe malul Dunării, la intrarea în Aşezare; Epoca medievală
localitate, cartier Moldova Veche (Oraşul
Nou)
Oraş Moldova Nouă

Necropolă; Epoca romană; sec. II-III

„Sălişte”, la 1 km NE de localitate

Aşezare; Epoca migraţiilor; sec. IX-X

Oraş Moldova Nouă

Urme de locuire; Preistorie

„Valea Mare”, la 4 km E de oraş, în
cartierul Moldova Veche
Oraş Moldova Nouă

Aşezare; Epoca romană târzie, sec. III-IV
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„Vinograda – Vlaskicraj”, la capătul estic Aşezare; Epoca medievală timpurie; sec IX-X
al localităţii, pe malul Dunării în Cartierul
Moldova Veche

Loc.Coronini, com. Coronini

Aşezare; Epoca bronzului

„Cula”, la 600 m SE de sat

Fortificaţie; Latene, cultura geto-dacică
Aşezare; Epoca medievală
Fortificaţii; Epoca medievală

Loc.Coronini, com. Coronini

Urme de locuire; Epoca bronzului

„Gaura Chindiei I si II”, la 4 km E de sat, Picturi rupestre
peştera

Urme de locuire; Epoca medievală
Picturi rupestre; Epoca medievala

Loc.Coronini, com. Coronini

Urme de locuire; Perioada de tranziţie la Epoca

„Gaura cu muscă”, la 3 km E de sat, în bronzului
peşteră

Urme de locuire; Epoca migraţiilor
Urme de locuire; Epoca medievală

Loc.Pojejena, com. Pojejena
„Nucet”, la 200 m

Aşezare; Neolitic timpuriu, cultura Starcevo-Cris

E de sat, pe malul Aşezare; Epoca daco-romană, sec II-IV

Dunării

Necropolă; Epoca medievală; sec. XIII-XIV

Loc.Pojejena, com. Pojejena

Castru; Epoca romană; sec II-IV

„Via Bogdanovici – Sitarniţa”, pe platoul Canabae; Epoca romană; sec II-IV
din spatele bisericii, la cca. 1 km de ţărm,
între DN 57 şi limita de N a comunei, pe
terasa superioară a Dunării
Loc.Pojejena, com. Pojejena

Aşezare; Neolitic

„Zidirea”, la 500 m SE de sat, pe malul Cetate; Epoca medievală, sec. XIII-XIV
inundat al Dunării

Necropolă; Epoca medievală; sec XIII-XIV

Municipiul Drobeta Turnu-Severin, Cartier Aşezare; Epipaleolitic; Cultura Schela Cladovei
Schela Cladovei,

Aşezare; Neolitic timpuriu; Cultura Scarcevo – Criş

„Conducta IAS”, lângă staţia de pompare Aşezare; Epoca bronzului; Cultura Gârla Mare
(aproape de limita Parcului, dar se află în Aşezare; Hallstatt, sec.VIII-VI, a.Chr.
afara lui).

Aşezare; Latene; Cultura Geto-Dacică, sec. I a.Chr. 1 p.Chr.
Aşezare; Epoca romană, sec. II-III
Necropolă; Epoca romană; sec. II-III
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Aşezare; Epoca medievală târzie; sec. XVII-XVIII
Localitatea Gura Văii, municipiul Drobet Fortificaţie romană târzie; Epoca romană târzie, sec
Turnu Severin

IV

„Insula Banului”

Fortificaţie

romano-bizantină;

Epoca

romano-

bizantină, sec. IV-VI
Fortificaţie medievală; Epoca medievală, sec. XIVXV
Loc. Baziaş, com. Socol

Biserica fostei Mânăstiri Baziaş; sec. XIII; forma
actuală 1774; cult ortodox
Chilii; sec XVIII; cult ortodox
Zid de incintă; sec. XVIII

5.Obiectivele de valoare culturală și etnografică, sunt redate succint în tabelul nr.11:
Obiective culturale și etnografice din arealul Parcului Natural Porțile de Fier
Tabel nr.11
Localitatea
Loc.Berzasca, com. Berzasca

Obiectul ocrotirii
Biserica „Sf.Arhangheli”; 1836; cult ortodox

Loc.Gornea, com. Sicheviţa, în valea râului Moara de sub Bişteg
Cameniţa
Loc.Gornea, com. Sicheviţa, în valea râului Moara de la Cioaca
Cameniţa
Loc.Gornea, com. Sicheviţa valea râului Moara lui Codreanu
Cameniţa
Oraş Moldova Nouă

Biserica; 1780; transf.1971; cult romano-catolic

Loc.Valea Ravensca, com. Sicheviţa

Moara lui Juan, sec. XIX

Loc.Bahna, com. Iloviţa, str. Principală

Casa Maria Ghiţă, 1880

Loc.Iloviţa, com.Iloviţa

Casa de lemn Lungu Ghiţă; 1880

Municipiul Orşova

Biserica „Sf. Nicolae”; 1746; cult ortodox

Municipiul Orşova, lângă Piaţa Centrală

Biserica „Neprihănita Zamislire”, sec.XX; cult
romano-catolic

Loc.Gârnic, com.Gârnic, pe valea râului Ansamblu de mori; sec. XX:
Framensca

Moara lui Tilindar
Moara Cotarlaică
Moara lui Berana
170

Moara lui Mastalic
Moara lui Nouă
Loc.Sicheviţa, com. Sicheviţa, pe valea Ansamblu de mori; sec. XX:
râului Cameniţa

Moara Bătrână
Moara Zaică
Moara lui Brăila
Moara lui Cocoş
Moara lui Martinovăţ
Moara lui Valeria

Loc.Sicheviţa, com. Sicheviţa, pe valea Ansamblu de mori; sec. XX:
râului Cameniţa

Moara din Luncă
Moara Zăsloane
Moara Creta Nouă
Moara lui Stoican
Moara de sub Cârşie

Loc.Sicheviţa, com. Sicheviţa, pe valea Ansamblu de mori; sec. XX:
râului Gremensca

Moara Soreştilor
Moara Nastache
Moara Zaica
Moara Cârhalii
Moara de la Firiz
Moara de la Jgheab
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3. MEDIUL BIOTIC AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE
3.1. Ecosistemele
Diversitatea litologică, complexitatea biologică și existența numeroaselor comunități locale
au creat în arealul ariei naturale protejate numeroase tipuri de ecosisteme.
Marea diversitate fitocenotică a peisajului vegetal este inclusă în cele 196 asociații vegetale,
dintre care 17 sunt endemice. Din cercetările întreprinse până în prezent rezultă, că fauna Parcului
Natural Porţile de Fier se compune din 5205 taxoni, dintre care 4873 nevertebrate şi 332 vertebrate.
Dintre vertebrate, o prezenţă ridicată înregistrează clasa Aves, cu 270 de reprezentanţi, urmată de
clasa Pisces, cu 63 de reprezentanţi, clasa cel mai slab reprezentată fiind Amphibia, cu doar 12 taxoni.
Caracteristica faunei Parcului Natural Porţile de Fier o constituie amestecul de elemente boreale
montane cu cele sudice mediteraneene şi sud-estice ilirice, balcanice, moesiace, precum şi caracterul
relict al elementelor nordice şi sudice, care au supravieţuit în enclave (Călinescu și Iana 1964).
Grupările vegetale din perimetrul Parcului Natural Porțile de Fier reflectă atât condițiile
genetice ale florei, cât și condițiile de relief, edafice și topoclimatice, cu vădite influențe
submediteraneene. Informațiile obținute din analiza materialului bibliografic, a planurilor de
amenajamente silvice și propriile observații au permis conturarea profilului grupărilor vegetale
existente în arealul parcului natural.
Situarea la adăpostul Carpaților, în calea maselor de aer circummediteraneene și la răscrucea
unor valuri de migrații floristice și faunistice cu obârșii diferite și care s-au succedat începând cu
optimul postglaciar, precum și condițiile naturale locale, au determinat unele particularități
biogeografice distincte regiunii studiate. Aici se constată o mare complexitate și varietate floristică și
faunistică legată de amestecul elementelor boreal-montane cu cele central-europene și sud-estice și
mai ales cu cele termofile sudice, de prezența numeroaselor endemisme și relicte sudice și nordice,
de apariția unor specii la altitudini neconforme habitatului lor, de etajarea pe verticală a asociațiilor
etc., trăsături care dau originalitatea fito- și zoogeografică acestui teritoriu. Vegetația se
caracterizează printr-o mare varietate floristică și este alcătuită din păduri, tufărișuri termofile și
pajiști secundare, dispuse în etaje bine exprimate, cu toate că anumite particularități concrete de relief,
litologice, topoclimatice, soluri și chiar activitatea antropică au modificat, uneori, succesiunea zonală
sau au înlocuit unele specii cu altele conducând la mozaicarea asociațiilor de plante.
Peisajul din Parcul Natural Porțile de Fier este suprapus în mare parte versantului sudic al
Munțiilor Locvei și Almăjului, se caracterizează prin etajarea altitudinală a vegetației, în concordanță
cu etajarea climatică. Conform clasificării realizate de Doniță (1992), pentru Carpații de Sud-Est
(Românești) sunt caracteristici trei etaje de vegetație bine individualizate (etajul montan, subalpin și
alpin), din care tipul montan inclus în teritoriul parcului este bine reprezentat.

172

În arealul ariei naturale protejate au fost identificate următaoerel categorii de ecosisteme:
ecosistem acvatic, ecosistem de zone umede, ecosistem de stâncării, ecosistem de pajiști, ecosistme
de tufărișuri, ecosistem de pădure și ecosisteme agrare.
Pădurea reprezintă cel mai complet și complex geosistem terestru, exercitând influențe
regulatoare asupra fiecărui fenomen, element și proces din natură; ea protejează și stabilizează solul
și climatul; regularizează regimul hidrologic; controlează eficiența ciclului nutrienților între sol și
vegetație; reprezintă cel mai important indicator al productivității terenurilor și nu în ultimul rând,
reprezintă un excelent mediu de viață pentru numeroase specii de plante și animale. Pădurile, bine
dezvoltate în interiorul munților (85% grad de împădurire) și mai restrânse pe urmă (40%) se
caracterizează prin marea varietate fitocenologică și prin aspectul mozaicat al asociațiilor, trăsături
legate atât de condițiile edafice cât mai ales de defrișările succesive, care au început încă din secolul
al XVIII (1718-1753) pentru lemnul de mină. De aceea, cea mai mare parte a pădurii are o vârstă de
50-80 ani și numai în areale mici depășește 100 de ani și se află în stadiul de climax în raport cu
condițiile staționale și mai ales de sol. Prezența insulară a arboretelor de diferite specii în arealul
fagului sau gorunului ca și clasele de producție (50 % dintre păduri au clase inferioare) reflectă această
situație (Glăvan 2002).
Caracterul montan, precum și poziția biogeografică a regiunii, se impun în dispunerea
altitudinală a pădurilor: făgete, gorunete, cereto-gârnițete și tufărișuri termofile. De asemenea și
vegetația primară a pajiștilor a fost puternic modificată prin activitatea antropică (excepție face
vegetația de stâncărie) și de aceea se întâlnesc numai pajiști secundare intercalate între terenurile
agricole și formate din mai multe asociații de plante în funcție de condițiile ecologice specifice.
În ceea ce privește prezența pădurilor de rășinoase și elementelor montane și nordice în spațiul
ariei Parcului Natural Porțile de Fier, datele paleobotanice existente atestă răspândirea masivă în
trecut a molidului și pinului silvestru. Se apreciază că prezența lor în Munții Banatului se leagă de
perioada interglaciară, nefiind vorba de o migrare din altă parte. Lipsa lor în prezent este explicată
prin relația de concurență cu specii mai puternice, ca de exemplu fagul. În bazinele Valea Mare Valea Găurii și Liborajdea, local apar făgete în care se diseminează rășinoasele ca la Moldovița și
Cărbunari, iar în valea Nerei se întâlnesc făgete. Este de semnalat faptul că în Parcul Natural Porţile
de Fier pe substrat calcaros sau silicios cu topoclimat termofil, vegetează în asociaţie cu alţi subarbuşti
Pinus nigra ssp. banatica, care poate fi asimilată habitatului cu Pinus uncinata.
În vederea identificării subtipurilor de ecosisteme din cadrul zonelor umede ne-am bazat în
principal pe caracteristicile de biotop al fragmentelor relevate cu ajutorul piețelor de probă, iar dintre
caracteristicile biotopului un rol critic a avut tipul apei care alimentează zona umedă respectivă. Astfel
pâraiele din perimetrul Parcului Natural Porțile de Fier au fost incluse în categoria subtipului de
ecosistem de ape curgătoare în toate cazurile, în care albia era ocupată de un curs activ în perioada de
teren care s-a suprapus cu sezonul secetos.
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Subtipul de ecosistem de ape stătătoare întrunește lacurile și bălțile din interiorul sitului și
insulele Dunării, respectiv acele zone de ecosistem umed cu caracter secundar, care s-au format în
urma construcției hidrocentralei Porțile de Fier, prin acumularea apelor pe Dunăre – majoritatea
acestor zone umede sunt alimentate de ape lin curgătoare din Dunăre și cursul inferior al pâraielor,
dar - datorită acumulării – prezintă caracteristici de apă stătătoare.
În categoria subtipului de ecosistem de mlaștină și terenurile inundabile au fost incluse acele
zone (cu precădere adiacente apelor curgătoare și stătătoare, alimentate cel puțin în parte de aceste
ape) care în sezonul ploios sunt acoperite de ape puțin adânci sau sunt inundate temporar, dar în
sezonul secetos apa se retrage, totuși nivelul de desecare a solului încă permite formarea
comunităților caracteristice din grupul mlaștinilor. De asemenea, în această categorie au fost incluse
și zonele umede fără legătură directă cu apele curgătoare sau stătătoare, dar unde nivelul ridicat al
apei freatice permite formarea comunităților de plante tipic mlăștinoase.
Tipurile de ecosisteme din arealul Parcului Natural Porțile de Fier, cu menționarea succintă
a habitatelor și speciilor caracteristice, sunt redate în tabelul nr.12:
Ecosisteme din arealul Parcului Natural Porțile de Fier

Tabel nr.12
Cod

Descriere

Habitate

Specii caracteristice

caracteristice
121

122

124

Floră: Chara spp., Nitella gracilis,

Lacuri permanente cu

3140 Ape dure oligo-

regim hidrologic activ

mezotrofe cu vegetaţie Lemna minor, Spirodela polyrhiza,

Lacuri și bălți

bentonică de Chara

Salvinia

permanente cu regim

spp.

quadrifolia,

hidrologic

3150 Lacuri eutrofe

demersum, Potamogetum lucens,

Ape stătătoare

naturale cu vegetaţie

Trapa natans, Nymphoides peltata

temporare

de Magnopotamion

Faună:

sau Hydrocharition

nevertebrate, iar dintre vertebrate:

3160 Lacuri şi iazuri

mamifere (Lutra lutra), păsări

distrofice naturale

(Anas spp., Aythya spp., Ardea
spp.

natans,

Cerathopyllum

diferite

Etc.),

Marsilea

specii

reptile

de

(Emys

orbicularis, Natrix spp.), amfibieni
(Rana spp., Bombina spp.), pești
142

Ape dulci curgătoare

3230 Vegetaţie

Floră: Myricaria germanica, Salix

din regiunea de deal

lemnoasă cu

spp.,

Ranunculus

aquatilis,
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1421 Râuri din regiunea

Myricaria germanica

Hottonia palustris, Polygonum

colinară cu albii

de-a lungul cursurilor

amphibium.

nisipoase și prundișuri

de apă montane

Faună:

3260 Cursuri de apă

nevertebrate, iar dintre vertebrate:

colinară cu albii

din zona de câmpie

mamifere (Lutra lutra), păsări

stâncoase,

până în etajul montan,

(Anas spp., Aythya spp., Ardea

bolovănișuri și

cu vegetaţie din

spp.

prundișuri

Ranunculion fluitantis

orbicularis,

Ape dulci curgătoare

şi Callitricho-

amfibieni (Rana spp., Bombina

din regiunea de munte

Batrachion

spp.), pești.

3150 Lacuri eutrofe

Floră: Chara spp., Nitella gracilis,

naturale cu vegetaţie

Lemna minor, Spirodela polyrhiza,

de Magnopotamion

Salvinia

sau Hydrocharition

quadrifolia,

3160 Lacuri şi iazuri

demersum, Potamogetum lucens,

distrofice naturale

Trapa natans, Nymphoides peltata

1422 Pâraie din regiunea

143

diverse

Etc.),

specii

de

reptile

(Emys

Natrix

spp.),

1431 Râuri și pâraie din
regiunea montană cu
albii stâncoase și
bolovănișuri
212

Mlaștini eutrofe

natans,

Faună:

Marsilea

Cerathopyllum

diferite

specii

de

nevertebrate, iar dintre vertebrate:
mamifere (Lutra lutra), păsări
(Anas spp., Aythya spp., Ardea
spp.

etc.),

orbicularis,

reptile

(Emys

Natrix

spp.),

amfibieni (Rana spp., Bombina
spp.), pești
214

231

Terenuri înmlăștinate

6440 Pajişti aluviale

Floră: Petasites spp., Agrostis

de margini de ape

ale văilor râurilor din

stolonifera, Alopecurus pratensis,

curgătoare (izvoare,

Cnidion dubii

Poa

pratensis

etc.

pâraie, râuri)

Faună:

Pajiști aluviale și de

nevertebrate, iar dintre mamifere:

altitudine joasă și

ierbivore și carnivore mari și mici,

diferite

specii

de

175

comunități ierboase

reptile, specii de păsări dependente

higrofile

de zona pajiștilor

2311 Pajiști umede cu
ierburi înalte și
comunități ierboase
higrofile
232

Pajiști stepice

2321 Pajiști stepice
calcicole

6210 Pajişti xerofile

Floră:

seminaturale şi facies

Astragalus

Artemisia

pontica,

vesicarius,

A.

cu tufişuri pe substrate austriacus, A. onobrychis, Crambe

2322 Pajiști stepice silicole

calcaroase (Festuco-

tatarica, Nonea pulla, Salvia

2332 Pajiști și fânețe

Brometalia) (* situri

nemorosa,

importante pentru

Bromus inermis, Festuca rupicola,

orhidee)

Falcaria vulgaris, Peucedanum

6240* Pajişti stepice

alsaticum,

subpanonice

Chamaecytisus supinus, Achillea

6250* Pajişti stepice

pannonica

panonice pe loess

Faună:

mezofile montane

Phlomis

tuberosa,

Elymus

diferite

hispidus,

specii

de

nevertebrate, iar dintre mamifere:
ierbivore și carnivore mari și mici,
reptile, specii de păsări dependente
de zona pajiștilor
242

Tufărișuri de foioase de altitudine joasă

2421 Tufărișuri xerofile

40A0* Tufărişuri

Floră:

subcontinentale

Prunus tenella), Cerasus fruticosa,

2422 Tufărișuri mezofile

peripanonice

C. mahaleb, Spiraea media, Rosa

2423 Tufărișuri de luncă și

40C0* Tufărişuri

spinosissima,

caducifoliate ponto-

pimpinellifolia,

sarmatice

ovalis, Cornus mas, Crataegus

(stepice)

zone depresionare

Amygdalus

R.

nana

(syn.

gallica,

Amelanchier

monogyna,

Acer

Cotoneaster

integerrimus,

tomentosus,

R.

C.

tataricum,

niger,

sphaerocephalon,

C.

Allium

Anemone

sylvestris, Asparagus officinalis,
Buglossoides
Geranium

purpurocaerulea,
sanguineum,

Peucedanum carvifolia, Teucrium
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chamaedrys, Aster linosyris, Inula
ensifolia, I. hirta, Melica picta,
Nepeta pannonica, Peucedanum
cervaria,

Phlomis

tuberosa,

Jurinea mollis, Vinca herbacea,
Verbascum

austriacum,

austriaca,

Stipa

Salvia

dasyphylla,

Aconitum

anthora,

Chrysanthemum

corymbosum,

Vincetoxicum

hirundinaria,

Waldsteinia

geoides,

Syringa

vulgaris, Euonymus verrucosus,
Viburnum

lantana,

chamaedryfolia,

S.

Spiraea
crenata,

Fraxinus ornus, Paliurus spinachristi,

Jasminum

fruticans,

Syringa josikaea, Genista radiata,
Sorbus dacica, S. aria, S. cretica,
Paeonia

peregrina,

Teucrium

polium, Asplenium ruta-muraria,
Ceterach officinarum.
Faună:

diferite

specii

de

nevertebrate, iar dintre mamifere:
ierbivore și carnivore mari și mici,
reptile, specii de păsări dependente
de zona tufărișurilor
251

Păduri de luncă

2511 Păduri de luncă și

91E0* Păduri aluviale

Flora: Alnus glutinosa, Alnus

galerii de plopi și

de Alnus glutinosa şi

incana,

salcii

Fraxinus excelsior

Populus nigra, Salix alba, S.

92A0 Păduri-galerii

fragilis; Ulmus glabra; stratul

2512 Păduri de luncă și
galerii de anini

(zăvoaie) de Salix alba ierbos
şi Populus alba

Fraxinus

-

Angelica

excelsior;

sylvestris,

Cardamine amara, C. pratensis,
Carex acutiformis, C. pendula, C.
remota, C. strigosa, C. sylvatica,
Cirsium oleraceum, Equisetum
177

telmateia,

Equisetum

spp.,

Filipendula ulmaria, Geranium
sylvaticum, Geum rivale, Lycopus
europaeus, Lysimachia nemorum,
Rumex

sanguineus,

Stellaria

nemorum, Urtica dioica.
Faună:

specifice

zonelor

inundabile și de luncă
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Păduri de foioase

2521 Păduri de cvercinee

9160 Păduri

Floră:

subatlantice şi medio-

dalechampii, Q. polycarpa, Q.

europene de stejar sau

cerris,

stejar cu carpen din

tataricum, Carpinus orientalis,

Carpinion betuli

Fraxinus ornus, Tilia tomentosa,

91L0 Păduri ilirice de

Ligustrum

stejar cu carpen

europaeus, Festuca heterophylla,

(Erythronio-

Carex montana, Poa nemoralis,

Carpinion)

Potentilla alba, P. micrantha,

91M0 Păduri balcano-

Tanacetum

panonice de cer şi

Campanula persicifolia, Digitalis

gorun

grandiflora,

Quercus

Q.

frainetto,

vulgare,

Q.

Acer

Euonymus

corymbosum,

91Y0 Păduri dacice de Viscaria
stejar şi carpen

petraea,

Vicia

cassubica,

vulgaris,

Lychnis

coronaria, Achillea distans, A.
nobilis,

Silene

nutans,

viridiflora,

S.

Hieracium

racemosum, H. sabaudum, Galium
schultesii,

Lathyrus

niger,

Veratrum nigrum, Peucedanum
oreoselinum, Helleborus odorus,
Luzula forsteri, Carex praecox,
Pulmonaria

mollis,

melissophyllum,

Melittis
Glechoma

hirsuta, Geum urbanum, Genista
tinctoria,

Lithospermum

purpurocaeruleum
Buglossoides

(syn.

purpurocaerulea),
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Calluna vulgaris, Primula acaulis
subsp.

rubra,

siculum,

Nectaroscordum

Galanthus

plicatus.

Faună: specii de carnivore, specii
de ierbivore, specii de păsări
răpitoare de zi și de noapte, specii
de ciocănitori etc.
2522 Păduri amestecate de
cvercinee și fag

9170 Păduri de stejar

Floră: Quercus petraea, Carpinus

cu carpen de tip

betulus, Sorbus torminalis, S.

Galio-Carpinetum

domestica,

Acer

campestre,

Ligustrum vulgare, Convallaria
majalis,

Carex

montana,

C.

umbrosa, Festuca heterophylla
Faună: specii de carnivore, specii
de ierbivore, specii de păsări
răpitoare de zi și de noapte, specii
de ciocănitori etc.
2523 Păduri de fag

9150 Păduri medio-

Floră: Quercus robur, Q. petraea,

europene de fag din

Q. cerris, Carpinus betulus, Acer

Cephalanthero-Fagion

tataricum,

pe substrate

Fraxinus

calcaroase

pannonica, Euonymus verrucosa,

91K0 Păduri ilirice de

Adoxa

Fagus sylvatica

Erythronium dens-canis, Knautia

(Aremonio-Fagion)

drymeia,

91V0 Păduri dacice de Lathyrus

Tilia

tomentosa,

angustifolia

subsp.

moschatellina,

Asperula
venetus,

taurina,
Potentilla

fag (Symphyto-

micrantha, Dianthus

Fagion)

Luzula forsteri, Primula vulgaris,
Ruscus

aculeatus,

barbatus,

Tamus

communis.
Faună: specii de carnivore, specii
de ierbivore, specii de păsări
răpitoare de zi și de noapte, specii
de ciocănitori etc.
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Păduri de foioase și conifere

179

2532 Păduri amestecate de
fag și brad

9110 Păduri de fag de

Floră: Fagus sylvatica, Abies alba,

tip Luzulo-Fagetum

Picea abies, Luzula luzuloides,

9130 Păduri de fag de

Polytrichum formosum şi adesea

tip Asperulo-Fagetum

Deschampsia

flexuosa,

Calamagrostis villosa, Vaccinium
myrtillus, Pteridium aquilinum.
Faună: specii de carnivore, specii
de ierbivore, specii de păsări
răpitoare de zi și de noapte, specii
de ciocănitori etc.
2543 Păduri de pin silvestru
sau pin negru

9530* Păduri

Pinus nigra

(sub)mediteraneene de
pini negri endemici

2553 Plantații de molid sau
pini în afara arealului
natural
261

Stâncării continentale

8220 Pante stâncoase

Asplenium

silicioase cu vegetațe

adiantum-nigrum, A. onopteris,

chasmofitică

Asplenium

8230 Stâncării

adulterinum.

silicatice cu vegetaţie

Silene

pionieră din Sedo-

dinarica, Senecio glaberrimus,

Scleranthion sau Sedo

Jovibarba

septentrionale,

A.

cuneifolium,

A.

lerchenfeldiana,

S.

heuffelii,

albiVeronicion dillenii bachofenii,

Veronica
Potentilla

haynaldiana,

Saxifraga

pedemontana

subsp.

cymosa,

Rhodiola rosea (Sedum rosea),
Dianthus henteri, Symphyandra
wanneri
Faună: specii de carnivore, specii
de ierbivore, specii de păsări
răpitoare de zi și de noapte, specii
de ciocănitori etc.
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Grohotișuri

9180* Păduri de Tilio- Floră:
Acerion pe versanţi,

Actaea

grohotişuri şi ravene

excelsior,

Acer

pseudoplatanus,

spicata,
Lunaria

Fraxinus
rediviva,
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Polystichum

aculeatum,

Taxus

baccata, Ulmus glabra, Carpinus
betulus,

Corylus

avellana,

Quercus spp., Tilia cordata, T.
platyphyllos
Faună: specii de carnivore, specii
de ierbivore, specii de păsări
răpitoare de zi și de noapte, specii
de ciocănitori etc.
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Terenuri arabile

271

Pășuni

273

Vii, livezi, pomi și
arbuști fructiferi

2731 Vii
2731 Livezi de pomi și
arbuști fructiferi
274

Terenuri agricole
mixte/heterogene

281

Localități/intravilan

2811 Localități cu structură
continuă
2812 Localități cu structură
discontinuă
282

Zone industriale,
comerciale și/sau
transport

2821 Drumuri și căi ferate
2823 Porturi
283

Exploatări resurse
minerale de suprafață
și halde

2831 Exploatări resurse
minerale de suprafață
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284

Terenuri ocupate de
construcții în afară
localităților

285

Zone de reconstrucție
ecologică

286

Zone verzi urbane și
de recreere

Corespunzător acestei secţiuni este anexată Harta ecosistemelor (Anexa 2.10)
3.2. Habitate de interes conservativ în baza cărora au fost declarată ariile naturale protejate
Parcul Natural „Porţile de Fier” reprezintă un teritoriu deosebit de interesant, sub aspectul
patrimoniului natural pe care îl adăposteşte. Zona îngemănează, pe spaţii relativ mici, la scară
continentală, forme de relief frământate, cu diferenţe de nivel de peste 1000 de m, cu substrate variate,
predominând calcarele, dar mai ales o răspântie de întâlnire a climatului temperat continental, cu
influenţele submediteraneene, cu cele panonice şi cele pontice şi balcanice.
Teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, cu toate că este intens populat şi a traversat
perioade îndelungate de transformări majore sub aspectul adaptării reliefului, în vederea valorificării
unui potenţial economic naţional şi transfrontalier, păstrează suprafeţe semnificative ocupate de
habitate naturale, care chiar sub presiunea factorilor antropici sunt definite de trăsăturile
caracteristice.
Se remarcă o dominanţă netă a habitatelor naturale, acestea însumând cca. 82,67% din
suprafaţa totală a parcului. Chiar dacă aceste habitate sunt parţial antropizate, într-o măsură mai mare
sau mai redusă ce variază de la o zonă la alta, până în prezent îşi menţin trăsăturile definitorii. Această
situaţie ne îndreptăţeşte să afirmăm, că cel puţin parţial, zonele ocupate de habitate naturale îşi
îndeplinesc funcţiile ecoprotective, de reglaj al climatului, de protecţie a resurselor de sol şi de
adăpost a taxonilor vegetali şi faunistici.
Pădurile, care îndeplinesc în cel mai mare grad funcţiile de protecţie, au un procentaj
confortabil în teritoriul de referinţă. Cu toate acestea, sub aspect calitativ, se constată că structural şi
funcţional, o mare parte dintre păduri sunt influenţate de factorul antropic. În special defrişările care
au avut loc cu până la 50 de ani în urmă, au generat suprafeţe întinse, care în prezent, sunt ocupate de
regenerări aflate în stadii de lăstăriş sau păduri echiene având structuri simplificate, compoziţie
floristică sărăcită şi uşor modificată, ceea ce determină scăderea eficienţei în realizarea funcţiilor
ecologice, în primul rând. Efecte ale deteriorărilor structurale şi funcţionale se manifestă în
accentuarea eroziunii solurilor şi creşterea aluvionărilor din aval; coronamentul insuficient constituit
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al lăstărişurilor reţine o cantitate de apă de ploaie mult inferioară faţă de pădurile bine stratificate, iar
în timpul ploilor abundente, surplusul se scurge brusc în aval generând viituri.
Dacă privim lucrurile strict din perspectiva procentelor aferente suprafeţelor împădurite,
gradul de fragmentare al habitatelor este redus. Cu toate acestea, scăderea calităţii habitatelor
naturale, prezenţa unei reţele de drumuri intens circulate şi a căror întreţinere solicită efort continuu
şi ritmic, generează elemente de fragmentare a habitatelor în interiorul lor, amplificând fenomenul de
”ecoton”.
Dintre habitatele forestiere, făgetele ilirice sunt prioritare la scară europeană, datorită
vulnerabilităţii lor. Pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, făgetele ilirice sunt bine reprezentate,
pe aproape 16.000 de ha, cu o pondere de cca. 12%. Din punct de vedere calitativ reunesc atât
suprafeţe cu făgete mature, corect structurate, cu compoziţie floristică adecvată, cât şi făgete în curs
de regenerare, a căror valenţe protective se vor amplifica pe măsură ce pădurile vor reveni la parametri
iniţiali şi în perspectiva stopării influenţelor antropice negative.
Valoarea conservativă a pădurilor din teritoriu este generată şi de habitatele de tip 91M0 şi
91Y0, care nu doar că însumează procente semnificative, ci sub aspect calitativ, adăpostesc şi ele,
taxoni caracteristici zonelor climatice cu influenţă mediteraneeană. Situaţia conservativă a acestor
habitate este similară cu a făgetelor, constatându-se existenţa atât a arboretelor stabile, bine structurate
şi diverse compoziţional, cât şi a unor regenerări cu parametri inferiori, penetraţi de specii alogene
invazive.
Foarte importante sub aspect ecologic şi conservativ, sunt pinetele submediteraneene, pădurile de
pantă şi zăvoaiele. Pinetele cu Pinus nigra ssp. banatica sunt arborete endemice, ce ocupă suprafeţe
restrânse şi în parte sunt vulnerabilizate de pătrunderea speciilor invazive. Pădurile de pantă şi
grohotiş de tip Tilio-Acerion, cu procentaj subunitar, se prezintă mai ales la liziere, pe suprafeţe foarte
restrânse. Principala constrângere o constituie suprafaţa restrânsă şi efectul de ”margine” sau
”ecoton” foarte pregnant.
O problemă serioasă la scara teritoriului o constituie arboretele de zăvoi, atât sălcişurile, cât
şi arinişele. Suprafeţele lor s-au restrâns dramatic, prin amenajările hidrotehnice efectuate, dar şi prin
defrişările practicate de comunităţile locale, mare parte dintre aceste zăvoaie fiind de-a lungul văilor,
în localităţi sau în apropierea acestora. Proximitatea zonelor antropice generează o ruderalizare
avansată a tuturor zăvoaielor. În aceste condiţii, funcţiile ecoprotective ale zăvoaielor sunt serios
alterate. Restrângerea zăvoaielor generează nu doar presiuni asupra biodiversităţii din zonele
riverane, dar şi consecinţe la nivel climatic şi protectiv local. S-a diminuat zona ”tampon” dintre
zonele cultivate şi albiile văilor, reglarea naturală a debitului este deficitară; gunoaiele
obstrucţionează în măsură ridicată albiile, iar viiturile erodează marginile văilor, antrenând suspensii
şi modificând turbiditatea apei.
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A. Date generale ale tipului de habitat 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu
vegetație din Littorelletea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Tabel nr.13
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

C3.51
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littorelletea
uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

22.32 Euro-siberian dwarf annual amphibians swards

Habitatele din România R2211 Comunități danubiene cu Cyperus fuscus și C. flavescens
(HdR)

R2212 Comunități danubiene cu Ranunculus lateriflorus, Radiola linoides
și Lindernia procumbens

6

Habitatele Natura 2000

7

Asociaţii vegetale (AV) Cyperetum flavescenti Koch ex Aichinger 1933

3130

Cypero-Limoselletum Kornek 1960
Limoselleto – Ranunculetum lateriflori Pop (1962) 1968
Gypsophileto muralis – Radioletum linoides Mititelu et al. 1973
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Vegetaţie scundă perenă, acvatică până la amfibie, oligotrofă până la

tipului de habitat

mezotrofă, a malurilor lacurilor, iazurilor şi bălţilor, şi a zonei ecotonale
apă - uscat aparţinând ordinului Littorelletalia uniflorae.
Vegetaţie scundă anuală, amfibie, pionieră, a zonei ecotonale cu uscatul de
la marginea lacurilor, bălţilor şi iazurilor, cu soluri sărace în nutrienţi, sau
care creşte în timpul uscării periodice a acestor ape stătătoare: clasa IsoëtoNanojuncetea.

10

Specii caracteristice

Littorella uniflora, Luronium natans, Juncus bulbosus subsp. bulbosus,
Eleocharis acicularis, Sparganium minimum. Lindernia procumbens,
Elatine spp., Eleocharis ovata, Cyperus fuscus, C. flavescens, C.
michelianus, Limosella aquatica, Schoenoplectus supinus, Scirpus
setaceus, Juncus bufonius, Centaurium pulchellum, Centunculus minimus.
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11

Fotografii

2.11.1

B. Date specifice tipului de habitat 3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu
vegetație din Littorelletea uniflorase și/sau Isoeto – Nanojuncetea la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.14
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de habitat

C3.51

2

Statutul de prezenţă [spaţial]

• izolat

3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]

• degradat

4

Suprafaţa tipului de habitat

1,01 ha

5

Perioada de colectare a datelor

2010-2011,2013

din teren
6

Distribuţia tipului de habitat

Ostrovul Moldova Veche

7

Distribuţia tipului de habitat

Anexa 2.11.1

[hartă]
8

Alte informaţii privind sursele de ”Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone umede din
informaţii

zona tranfrontalieră a Dunării în arealele Parcului Național
Djerdap și Parcul Natural Porțile de Fier”, proiect Managementul
integrat al diversității biologice și de peisaj pentru dezvoltarea
regională durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi, SEE
Transnational Programme, 2014

A2. Date generale ale tipului de habitat 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație
bentonică de Chara spp.
Tabel nr.15
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de habitat

2

Codul unic al tipului de habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC
C1.141
Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică de Chara
spp.
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4

Palaearctic Habitats (PalHab)

22.44 Chandalier algae submerged carpets

5

Habitatele din România (HdR)

R2201 Comunităţi danubiene cu Chara tomentosa, Nitella
gracilis, Nitellopsis obtusa şi Lychnothamnus barbatus

6

Habitatele Natura 2000

7

Asociaţii vegetale (AV)

3140
Nitelletum gracilis Coriolan 1957
Charetum braunii Coriolan 1957
Tolypelletum proliferae Krause 1969
Lychnothamnetum barbati Ionescu- Țeculescu 1967.

8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a tipului de

Lacuri şi bălţi destul de bogate în baze dizolvate (pH adesea 6-7)

habitat

(21.12) sau cu ape majoritar albastre-verzui, foarte limpezi, cu
conţinut sărac (către moderat) de nutrienţi, bogate în baze (pH
adesea >7.5) (21.15). Fundul acestor ape nepoluate este acoperit
cu carofite, Chara şi Nitella, covoare de alge. În regiunea boreală
acest tip de habitat include mici bălţi turboase (‘gyttja’) oligomezotrofe bogate în calciu, cu un covor dens de Chara, adesea
înconjurate de diverse mlaştini eutrofe şi turbării cu pin silvestru.

10

Specii caracteristice

Chara braunii, C. canescens, C. tomentosa, C. fragilis, Nitella
gracilis, Tolypella syncarpa, Lychnothamnus barbatus, Lemna
minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza, Salvinia natans, Azolla
caroliniana, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum,
Najas minor, N. maritima, Potamogeton pectinatus, Utricularia
vulgaris, Ranunculus trichophyllus.

11

Fotografii

-

B. Date specifice tipului de habitat 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică
de Chara spp. la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.16
Nr Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de habitat

C1.141

2

Statutul de prezenţă [spaţial]

• izolat

3

Statutul de prezenţă [management]

• natural
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4

Suprafaţa tipului de habitat

125 ha

5

Perioada de colectare a datelor din

2007

teren
6

Distribuţia tipului de habitat

Habitatul nu a fost identificat în teren de către experții care
au făcut cercetări începând cu anii 2010.

7

Distribuţia tipului de habitat [hartă]

-

8

Alte informaţii privind sursele de

Formular standard ROSCI0206 pentru suprafața tipului de

informaţii

habitat
”Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone
umede din zona tranfrontalieră a Dunării în arealele
Parcului Național Djerdap și Parcul Natural Porțile de Fier”,
proiect Managementul integrat al diversității biologice și de
peisaj pentru dezvoltarea regională durabilă şi
conectivitatea ecologică în Carpaţi, SEE Transnational
Programme, 2014
”Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova
Nouă”, Dănuț Chira et co., Editura Silvică, 2011

A. Date generale ale tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip
Mgnopotamion sau Hydrocharition
Tabel nr.16
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

C1.22
Lacuri eutrofe

naturale cu vegetație de tip Mgnopotamion sau

Hydrocharition
4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

22.411 Duckweed covers

Habitatele din România R2202 Comunități danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodela
(HdR)

polyrhiza și Wolffia arrhiza
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R2203 Comunități danubiene cu Salvinia natans, Marsilea quadrifolia,
Azolla caroliniana și A. filiculoides
R2204 Comunități danubiene cu Riccia fluitans și Ricciocarpus natans
R2205 Comunități danubiene cu Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes
aloides și Utricularia vulgaris
R2206 Comunități danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. gramineus,
P. lucens, Elodea canadensis și Najas marina
6

Habitatele Natura 2000

7

Asociaţii vegetale (AV) Lemnetum minoris Soó 1927;

3150

Lemnetum gibbae Miyawaki et Tüxen 1960;
Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962;
Lemno-Spirodeletum Koch 1954;
Wolffietum arrhizae Miyawaki et Tüxen 1960;
Spirodelo-Aldrovandetum Borhidi et Komlódi 1959;
Spirodelo-Salvinietum natantis Slavnič 1965;
Lemno-Azolletum carolinianae Nedelcu 1967;
Riccietum fluitantis Slavnič 1956 em. Tüxen 1974;
Stratiotetum aloidis Nowinski 1930 (syn.: Hydrocharitetum morsusranae van Langendonck 1935);
LemnoUtricularietum vulgaris Soó (1928) 1947;
Potamogetonetum lucentis Hueck 1931;
Potamogetonetum perfoliati Koch 1926;
Potamogetonetum graminei (Koch 1926) Passarge 1964 em. Gőrs 1977;
Potamo-Ceratophylletum submersi Pop 1962;
Potamogetonetum pectinati Carstensen 1955;
Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati Sauer 1937;
Spirodeletum polyrhizae Koch 1941;
Lemno-Salvinietum natantis Miyawaki et Tüxen 1960;
Ricciocarpetum natantis (Segal 1963) Tüxen 1974;
Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae (Oberd.) Passarge 1978;
Potamogetonetum nodosi (Soó 1960) Segal 1964;
Najadetum minoris Ubrizsy 1941;
Zannichellietum pedicellatae Nordh. 1954 em. Pott 1992;
Marsilleaetum quadrifoliae (natantis) Burescu 2003;
Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927;
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Potamogetonetum crispi Soó 1927;
Ceratophylletum demersii Hild 1956.
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Lacuri şi iazuri cu ape de culoare gri închis către albastru-verzui, mai mult

tipului de habitat

sau mai puţin tulburi, în mod special bogate în baze dizolvate (pH de obicei
> 7), cu 29 comunităţi din Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau,
în ape adânci, deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion).

10

Specii caracteristice

Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp., Wolffia spp., Hydrocharis
morsus-ranae, Stratiotes aloides, Utricularia australis, U. vulgaris,
Aldrovanda vesiculosa, ferigi (Azolla), Hepaticae (Riccia spp.,
Ricciocarpus spp.); Magnopotamion - Potamogeton lucens, P.
perfoliatus.

11

Fotografii

Anexa 2.11.2

B. Date specifice tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip
Magnopotamion sau Hydrocharition la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.17
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

C1.22

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] • larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

1482,33 ha

5

Perioada de colectare a

2010-2011,2013

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Balta Pojejena, Balta Șușca, Balta Divici, Balta Belobreșca, Ostrovul
Moldova Veche, Balta Nerei, dar și porțiunile de mal cu curgere mai
lentă sau golfurile mai mici: Valea Slătinicului Mare, Valea Vodiței,
Orșova, Eșelnița, Golful Mala, Golful Dubova, Liubcova, Tricule.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.2
[hartă]
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8

Alte informaţii privind

”Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone umede din

sursele de informaţii

zona tranfrontalieră a Dunării în arealele Parcului Național Djerdap și
Parcul Natural Porțile de Fier”, proiect Managementul integrat al
diversității biologice și de peisaj pentru dezvoltarea regională durabilă
şi conectivitatea ecologică în Carpaţi, SEE Transnational Programme,
2013
”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile
de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015

A. Date generale ale tipului de habitat 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale
Tabel nr.18
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

Descriere
EC

Nu are
Lacuri şi iazuri distrofice naturale
22.411 Duckweed covers

Habitatele din România

R2207 Comunităţi danubiene cu Nymphaea alba, Trapa natans,

(HdR)

Nuphar luteum şi Potamogeton natans

6

Habitatele Natura 2000

7

Asociaţii vegetale (AV)

3160
Myriophyllo verticillati – Nupharetum luteae W. Koch 1926
Nymphaeetum albae Vollmar 1947
Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951 Trapetum
natantis V. Kárpati 1963
Potametum natantis Soó 1927

8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea generală a tipului Lacuri şi iazuri naturale cu apă brună datorită turbei şi acizilor humici,
de habitat

-

în general pe soluri turboase în mlaştini sau pe lande cu evoluţie
naturală spre turbării. pH-ul este adesea scăzut, de la 3 până la 6.
Comunităţile de plante aparţin ordinului Utricularietalia.
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10

Specii caracteristice

Utricularia spp, Rhynchospora alba, Sparganium minimum, Nuphar
lutea,

Carex

lasiocarpa,

C.

rostrata,

Nymphaea

candida,

Drepanocladus spp., specii de Sphagnum.
11

Fotografii

Anexa 2.11.3

B. Date specifice tipului de habitat 3160 Lacuri şi iazuri distrofice naturale la nivelul ariei
naturale protejate
Tabel nr.19
Informaţie/Atribut

Nr

Descriere

1

Codul unic al tipului de habitat

2

Statutul de prezenţă [spaţial]

• larg răspândit

3

Statutul de prezenţă [management]

• natural

4

Suprafaţa tipului de habitat

403, 62 ha

5

Perioada de colectare a datelor din

2010-2011,2013

teren
6

Distribuţia tipului de habitat

Balta Șușca, Balta Divici, Balta Belobreșca, Golful Mala, Balta
Pojejena, ostrovul Moldova Veche, Ostrovul Calinovăț, Balta
Nerei, dar și porțiunile de mal cu curgere mai lentă sau
golfurile mai mici: Valea Slătinicului Mare, Valea Vodiței,
Orșova, Eșelnița, Golful Dubova, Liubcova, Tricule, amonte
de Valea Grăniceri, vărsarea râului Sirinia.

7

Distribuţia tipului de habitat [hartă]

Anexa 2.11.3

8

Alte informaţii privind sursele de

”Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone

informaţii

umede din zona tranfrontalieră a Dunării în arealele Parcului
Național Djerdap și Parcul Natural Porțile de Fier”, proiect
Managementul integrat al diversității biologice și de peisaj
pentru dezvoltarea regională durabilă şi conectivitatea
ecologică în Carpaţi, SEE Transnational Programme, 2013
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A. Date generale ale tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din pajiștele montane cu
vegetația de Ranunculion fluitans și Callitricho-Batrachian
Tabel nr.20
Informaţie/Atribut

Nr
1

Clasificarea tipului de habitat

2

Codul unic al tipului de habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC
C1.3411
Cursuri de apă din pajiștele montane cu vegetația de Ranunculion
fluitans și Callitricho-Batrachian

4

Palaearctic Habitats (PalHab)

24.43 Mesotrophic river vegetation

5

Habitatele din România (HdR)

R2208 Comunități danubiene cu Ranunculus aquatilis și
Hottonia palustris

6

Habitatele Natura 2000

7

Asociaţii vegetale (AV)

3260
Ranunculetum aquatilis Sauer 1947
Gehu 1961, Hottonietum palustris R.Tx 1937.

8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a tipului de

Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu

habitat

vegetaţie submersă sau natantă din Ranunculion fluitantis şi
Callitricho-Batrachion (nivel scăzut al apei în timpul verii) sau
muşchi acvatici.

10

Specii caracteristice

Ranunculus trichophyllus, R. fluitans, R. peltatus, R. penicillatus
subsp. penicillatus, R. aquatilis, Myriophyllum spp., Callitriche
spp., Sium erectum, Zannichellia palustris, Potamogeton spp.,
Fontinalis antipyretica.

11

Fotografii

Anexa 2.11.4

B. Date specifice tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din pajiștele montane cu
vegetația de Ranunculion fluitans și Callitricho-Batrachian la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.21
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

C1.3411

habitat
192

2

Statutul de prezenţă [spaţial] • izolat

3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

0,06 ha

5

Perioada de colectare a

2013

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Habitatul a fost identificat în Delta Nerei și Ostrovul Moldova Veche

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.4
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone umede din

sursele de informaţii

zona tranfrontalieră a Dunării în arealele Parcului Național Djerdap
și Parcul Natural Porțile de Fier”, proiect Managementul integrat al
diversității biologice și de peisaj pentru dezvoltarea regională
durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi, SEE Transnational
Programme, 2013

A. Date generale ale tipului de habitat 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de
Chenopodium rubri și Bidentian p.p
Tabel nr.22
Nr.

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Clasificarea tipului de habitat

EC

2

Codul unic al tipului de habitat C3.52

3

Denumire habitat

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodium rubri și
Bidentian p.p

4

Palaearctic Habitats (PalHab) 24.52. Euro-Siberian annual river mud communities

5

Habitatele din România (HdR) R5312 Comunități ponto-danubiene cu Bidens tripartita,
Echinochloa crusgalli și Polygonum hydropiper

6

Habitatele Natura 2000

3270

7

Asociaţii vegetale (AV)

Bidenti-Polygonetum hydropiperis Lohm in R. Tx1950
Polygono lapathifolio – Bidentetum Klika 1935 Echinochloo –
Polygonetum lapathifolii Soó et Csürös 1974

8

Tipuri de pădure (TP)

-
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9

Descrierea generală a tipului

Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul

de habitat

submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele
Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p.
Primăvara şi la începutul verii, acest habitat de maluri nămoloase se
prezintă fără nici un fel de vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în
timpul anului). Dacă condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie
se dezvoltă puţin sau poate fi total absentă.

10 Specii caracteristice

Chenopodium rubrum, Bidens tripartita, Xanthium sp., Polygonum
lapathifolium.

11 Fotografii

Anexa 2.11.5

B.Date specifice tipului de habitat 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de
Chenopodium rubri și Bidentian p.p la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.23
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

C3.52

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] • larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat 12,91 ha

5

Perioada de colectare a

2012-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Habitatul a fost identificat pe Valea Vodiței, orșova, Valea iloviței,
la Liubcova, Valea Liubotina, Sirinia, Liborajdea, Dubova, Valea
Mraconiei, malul Dunării la Berzeasca, balta Cozla.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.5
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015
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A. Date generale ale tipului de habitat 40A0* Tufișuri subcontinentale peri-panonice
Tabel nr.24
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

Descriere
EC

F3.241

3

Denumire habitat

Tufișuri subcontinentale peri-panonice

4

Palaearctic Habitats

31.8B South-eastern subMediterranean deciduous thickets

(PalHab)

(schibljak) deciduous thickets
31.8B1 Central European subMediterranean
31.8B3 Southeastern subMediterranean deciduous thickets

5

Habitatele din România

R3121 Tufărișuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) și

(HdR)

salbă moale (Evonymus europaeus)
R3122 Tufărișuri ponto-panonice de porumbar (Prunus spinosa) și
păducel (Crataegus monogyna)
R3130 Tufărișuri ponto-panonice de vișinel (Cerasus fruticosa)
R3131 Tufărișuri ponto-panonice de migdal pitic (Amygdalus nana)
R3116

Tufărişuri

sud-est

carpatice

de

cununiţă

(Spiraea

chamaedryfolia)
R3118 Tufărişuri de taulă (Spiraea crenata)
R3123 Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu
Genista radiata
R3124 Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) cu
Asplenium-ruta-muraria
R3125 Tufărişuri sud-est carpatice de Sorbus dacica
R3126 Tufărişuri sud-est carpatice de mojdrean (Fraxinus ornus)
R3127 Tufărişuri sud-est carpatice de liliac (Syringa vulgaris) şi
mojdrean (Fraxinus ornus)
R4413 Tufărişuri sud-est carpatice cu Syringa josikaea
6

Habitatele Natura 2000

40A0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Prunetum fruticosae Dziubałtowski 1926 (syn.: CrataegoPrunetum fruticosae Sóo 1951)
Prunetum tenellae Soó 1947 (syn.: Amygdaletum nanae Soó 1951)
Syringo-Carpinion orientalis Jakucs 1959
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Calamagrostio-Spiraeetum ulmifoliae Resmeriţă et Csűrös 1966
Spiraeetum crenatae Morariu et Ularu 1981
Syringo-Genistetum radiatae Maloş 1972
Asplenio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 1959
Carici humilis-Sorbetum dacicae Gergely 1962
Corno-Fraxinetum orni Pop et Hodişan 1964
Alno incanae-Syringetum josikaeae (Borza 1965) Raţiu et al. 1984
8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea generală a tipului Maluri nămoloase ale râurilor din zona de câmpie până în etajul
de habitat

submontan, cu vegetaţie pionieră anuală, nitrofilă, din alianţele
Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p. Primăvara şi la începutul
verii, acest habitat de maluri nămoloase se prezintă fără nici un fel
de vegetaţie (ea dezvoltându-se mai târziu în timpul anului). Dacă
condiţiile nu sunt favorabile, această vegetaţie se dezvoltă puţin sau
poate fi total absentă.

10

Specii caracteristice

Amygdalus nana (syn. Prunus tenella), Cerasus fruticosa, C.
mahaleb, Spiraea media, Rosa spinosissima, R. gallica, R.
pimpinellifolia, Amelanchier ovalis, Cornus mas, Crataegus
monogyna,

Acer

tataricum,

Cotoneaster

integerrimus,

C.

tomentosus, C. niger, Allium sphaerocephalon, Anemone sylvestris,
Asparagus officinalis, Buglossoides purpurocaerulea, Geranium
sanguineum, Peucedanum carvifolia, Teucrium chamaedrys, Aster
linosyris, Inula ensifolia, I. hirta, Melica picta, Nepeta pannonica,
Peucedanum cervaria, Phlomis tuberosa, Jurinea mollis, Vinca
herbacea,

Verbascum

austriacum,

Salvia

austriaca,

Stipa

dasyphylla, Aconitum anthora, Chrysanthemum corymbosum,
Vincetoxicum hirundinaria, Waldsteinia geoides, Syringa vulgaris,
Euonymus verrucosus, Viburnum lantana, Spiraea chamaedryfolia,
S. crenata, Fraxinus ornus, Paliurus spina-christi, Jasminum
fruticans, Syringa josikaea, Genista radiata, Sorbus dacica, S. aria,
S. cretica, Paeonia peregrina, Teucrium polium, Asplenium rutamuraria, Ceterach officinarum.
11

Fotografii

Anexa 2.11.6
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B.Date specifice tipului de habitat 40A0* Tufișuri subcontinentale peri-panonice la nivelul
ariei naturale protejate
Tabel nr.25
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
F3.241

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] • larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

1455.050 ha

5

Perioada de colectare a

2012-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Tufărişurile sunt diverse pe teritoriul Parcului Natural „Porţile de
Fier”: pârâul Cărbunari, Jidoştiţa, ogaşul lui Iancu, ogaşul lui Stroe,
valea Streneacu Mic, ogaşul Nucului, ogaşul Glodu Mic, Iloviţa, la
nord de Orşova, lângă Eşelniţa, pârâul Teiului, Bigăr, Cozla,
suprafeţe restrânse în jurul localităţilor Liubcova, Gornea Sicheviţa,
Moldova Nouă, între Moldova Veche şi Măceşti, ogaşul Ceretului,
Pojejena, pe valea Dunării.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.6
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015

A.Date generale ale tipului de habitat 40C0 Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
Tabel nr.26
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

F3.243
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice

197

4

5

Palaearctic Habitats

PAL.HAB: 31.8B33 Moesian Christ's thorn brush; 31.8B732

(PalHab)

Thracian christ's thorn scrub

Habitatele din România

R3128 Tufărişuri balcanice de păliur (Paliurus spina-christi) (p.)

(HdR)

R3129 Tufărişuri balcanice de iasmin (Jasminum fruticans) (p.)
R3132 Tufărişuri ponto-sarmatice de Caragana frutex
R3133 Tufărişuri de cătină albă (Hippophaë rhamnoides)

6

Habitatele Natura 2000

7

Asociaţii vegetale (AV)

40C0
Asphodelino luteae-Paliuretum
Rhamno catharticae-Jasminietum fruticantis.

8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Tufărişuri caducifoliate ale zonei de stepă cu arbuşti din regiunile

tipului de habitat

pontică şi sarmatică şi ale teritoriilor adiacente din interiorul sau din
afara zonei de limita estică a pădurilor de stejari cu Potentilla alba
(41.7A14), din zona pădurilor stepice de stejari şi arţar tătăresc
(41.7A22) şi pădurilor stepice subeuxinice (41.7A3), care fac parte din
habitatul 91I0 - păduri stepice euro-siberiene cu Quercus spp. Habitatul
include mai multe comunităţi vegetale cu specii endemice pentru
Dobrogea.

10

Specii caracteristice

Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Caragana frutex, Spiraea
crenifolia (S. crenata), Prunus tenella (Amygdalus nana), Jasminum
fruticans, Paliurus spinachristi, Rhamnus catharticus, Asparagus
verticillatus,

Asphodeline

lutea,

Bromus

inermis,

Dianthus

nardiformis, Kochia prostrata, Medicago minima, Genista sessilifolia,
Moehringia grisebachii, M. jankae, Orlaya grandiflora, Ornithogalum
amphibolum, Paeonia tenuifolia, Salvia ringens, Thymus zygioides,
Veronica austriaca.
11

Fotografii

Anexa 2.11.7

B.Date specifice tipului de habitat 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice
Tabel nr.27
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

F3.243

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] • larg răspândit
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3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat 76.930 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.7

7

Distribuţia tipului de habitat Harta habitatului 40C0
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015

A.Date generale ale tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu AlyssoSedion albi
Tabel nr.28
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

Descriere
EC

H2.44
Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi
34.1 Middle European pioneer swards

Habitatele din România

R3502 Pajişti daco-balcanice cu Dasypyrum villosum, Trifolium

(HdR)

incarnatum ssp. molinerii şi Ventenata dubia

6

Habitatele Natura 2000

6110*

7

Asociaţii vegetale (AV)

Sileno rupestris-Sedetum annuui Oberd. 1957

5

Polytricho piliferiScleranthetum perennis Moravec 1967 VulpioAiretum capillaris Paucă 1941.
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Comunităţi pioniere din alianţele Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-

tipului de habitat

Veronicion dillenii, care colonizează solurile superficiale ale
stâncăriilor silicatice. Ca urmare a deficitului hidric, această vegetaţie
199

deschisă este caracterizată de muşchi, licheni şi plante suculente
(Crassulaceae).
10

Specii caracteristice

Allium montanum, Sedum acre, S. album, S. rupestre, S. sexangulare,
Scleranthus perennis, Rumex acetosella; muşchi - Polytrichum
piliferum, Ceratodon purpureus

11

Fotografii

Anexa 2.11.8

B.Date specifice tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu AlyssoSedion albi la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.29
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

H2.44

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] • larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

• natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

130,31 ha

5

Perioada de colectare a

2012-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Habitatele, ocupând suprafeţe restrânse sunt comunităţi pioniere,
instalate pe terenuri mişcate având substraturi relativ mobile,
constituite din grohotişuri, nisipuri cu material organic. Se găsesc în
conurile de dejecţie ale torenţilor, la baza pantelor bolovănoase, la
baza versanţilor de la Feţele Dunării. Cu toate că substratul este în
curs de constituire, habitatele sunt destul de bine închegate,
stratificate având în compoziţie ierburi variate, denotând stadii
succesionale mai avansate decât simpla colonizare. Fragmente ale
acestui habitat pe teritoriul parcului se găsesc în: Cazanele Mari,
lângă peştera Ponicova, lângă peştera Veterani, valea lui Saraorschi.
Baziaș, Fețele Dunării, Cazanele Mari, Valea lui Saraoeschi Svinița

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.8
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
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unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015- echivalent cu tipul 8230 Siliceous rock with pioneer
vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion
dillenii şi R3502 Pajişti daco-balcanice de Dasypyrum villosum,
Trifolium incarnatum ssp. molinerii şi Ventenata dubia
A.Date generale ale tipului de habitat 6120 Pajiști calcaroase pe nisipuri xerice; pajiști
xerofile calcaroase pe nisip
Tabel nr.30
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

E1.2G
Pajiști calcaroase pe nisipuri xerice; pajiști xerofile calcaroase pe
nisip

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

34.12

Habitatele din România

R6402 Pajiști ponto-sarmatice de Festuca beckeri și Dianthus

(HdR)

polymorphus
R6403 Pajişti ponto-sarmatice pe dune continentale nefixate cu
Mollugo cerviana
R3502 Pajiști daco-balcanice de Dasypyrum villosum, Trifolium
incarnatum ssp. molinerii și Ventenata dubia

6

Habitatele Natura 2000

6120

7

Asociaţii vegetale (AV)

Ventenato dubiae-Xeranthemetum cylindracei (Borza 1950) Sanda et
al. 1988
Festucetum polesicae Oprea 1998
Festucetum arenicolae Ştefan et al. 2001 (syn.: Festucetum vaginatae
subas. arenicolum Popescu et Sanda (1976) 1979)
Molluginetum cervianae Borza 1963
Potentillo-Festucetum dalmaticae (Domin 1933) Májovský 1954.

8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Acest habitat se întâlneşte doar în regiunea continentală (pe nisipurile

tipului de habitat

sau solurile nisipoase din Oltenia şi sudul Moldovei), deosebindu-se
201

floristic de celelalte habitate psamofile din România, fie panonice
(2340, 6260) sau costiere (2110, 2130). Deoarece subspecia F.
beckeri subsp. beckeri nu este prezentă în România şi întrucât au fost
deja descrise două asociaţii pe baza subspeciilor polesica şi arenicola,
cenotaxonul Festucetum beckeri Popescu et Sanda (1976) 1997 a
devenit un nomen ambiguum şi nu a fost folosit ca referinţă
cenotaxonomică.
10

Specii caracteristice

Allium schoenoprasum, Alyssum montanum subsp.

gmelinii,

Cardaminopsis arenosa, Carex ligerica, C. praecox, Dianthus
deltoides, Euphorbia seguieriana, Festuca beckeri subsp. polesica, F.
beckeri subsp. arenicola, Gypsophila fastigiata, Helichrysum
arenarium, Herniaria glabra, Koeleria glauca, Petrorhagia prolifera,
Sedum rupestre, Silene chlorantha
11

Fotografii

-

B.Date specifice tipului de habitat 6120* Pajiști calcaroase pe nisipuri xerice; pajiști xerofile
calcaroase pe nisip la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.31
Nr

Informaţie/Atribut

1

Codul unic al tipului de E1.2G

Descriere

habitat
2

Statutul de prezenţă

Neidentificat

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

Neidentificat

[management]
4

Suprafaţa tipului de

1255, conform Formularului standard ROSCI0206 Porțile de Fier

habitat
5

Perioada de colectare a 2013-2014
datelor din teren

6

Distribuţia tipului de

Neidentificat

habitat
7

Distribuţia tipului de

Neidentificat

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind ”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile de
sursele de informaţii

Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui management
202

adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015 – nu a fost
identificat în arealul parcului.
A.Date generale ale tipului de habitat 6190 Pajiști panonice de stâncării (StipoFestucetaliapalentis)
Tabel nr.32
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat
Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)
Habitatele

din

EC

E1.1133
Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetaliapalentis)

3

5

Descriere

34.3512 East Carpathian Sesleria rigida grasslands

România R3403 Pajiști daco-getice de Festuca pallens și Melica ciliata

(HdR)

R3405

Pajiști

sud-est

carpatice

de

Sesleria

heufleriana

și

Helianthemum canum
R3501 Pajiști balcanice de Chrysopogon gryllus și Danthonia alpina
R3412 Pajişti carpato-balcanice de Festuca pseudodalmatica şi
Aethionema saxatilis
R3614 Pajişti sud-est carpatice de Festuca xanthina
6

Habitatele Natura 2000

6190

7

Asociaţii vegetale (AV)

Asplenio rutae-murariae-Melicetum ciliatae Soó 1962;
Seseli gracilis Festucetum pallentis (Soó 1959) Coldea 1991;
Melico-Phleetum montani Boşcaiu 1966;
Helianthemo cani-Seslerietum heufflerianae (Borza 1959) Popescu et
Sanda 1992;
Cerastio banatici-Festucetum pseudodalmaticae 44 Schneider-Binder
1971;
Erysimo

comati-Stipetum

eriocaulis

Schneider-Binder

1971;

Festucetum xanthinae Boşcaiu 1971;
Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csűrös et Gergely 1959) Pop et
Hodişan 1985
8

Tipuri de pădure (TP)

-

203

9

Descrierea generală a

Pajişti deschise de stâncării, formate din specii pioniere ce apar pe

tipului de habitat

pantele abrupte, xerice ale munţilor puţin înalţi din bazinul panonic şi
din regiunile învecinate, între 150-900 m altitudine. Roca de bază este
calcarul, dolomitul sau roci vulcanice carbonatice (bazalt, andezit,
gabbrou), iar solurile sunt rendzine superficiale.

10

Specii caracteristice

Festuca pallens, Bromus pannonicus, Stipa eriocaulis, S. joannis, S.
pulcherrima, Carex humilis, Chrysopogon gryllus, Iris pumila,
Pulsatilla grandis, Alyssum montanum, Helianthemum nummularium
agg., Globularia punctata, Anacamptis pyramidalis, Draba lasiocarpa,
Biscutella laevigata agg., Polygala amara, Daphne cneorum,
Paronychia cephalotes, Festuca amethystina.

11

Fotografii

Anexa 2.11.9

B.Date specifice tipului de habitat 6190 Pajiști panonice de stâncării (StipoFestucetaliapalentis) la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.33
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

E1.1133

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

1836,510 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Aceste pajişti sunt larg răspândite, de la vest spre est, în special prin
poienile intercalate în păduri, pe versanţii însoriţi şi mai lini, cu
expoziţie sud-vestică, care coboară spre Dunăre, în general pe toată
suprafaţa parcului: Eşelniţa, Cioaca Armenească, Orşova, Iloviţa,
Cazanele Mari, valea Saraorschi, aval de Moldova Nouă, Tricule,
valea Oglănicului, Tişoviţa.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.9
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
204

unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate - 2006
A.Date generale ale tipului de habitat 6210* Pajiști uscate seminaturale și faciesuri de
acoperire cu tufișuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee)
Tabel nr.34
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

E1.2C1
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri de acoperire cu tufișuri pe
substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee)

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

34.3162 Daco-Pannonic meadows-steppes

Habitatele din România

R3413 Pajişti panonic-balcanice de Festuca rupicola şi Cleistogene

(HdR)

serotina

6

Habitatele Natura 2000

6210

7

Asociaţii vegetale (AV)

Cleistogeno – Festucetum rupicolae (Soó 1930) Zólyomi 1958 corr.

5

Soó 1964.
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Pajişti calcaroase, xerofile până la mezoxerofile, din Festuco-

tipului de habitat

Brometea. Acest habitat este format, pe de o parte, din pajişti stepice
sau subcontinentale (Festucetalia valesiacae) şi, pe de altă parte, din
pajişti caracteristice regiunilor sub-mediteraneene şi mai oceanice
(Brometalia erecti). În ultimul caz, se face distincţie între pajiştile
primare din Xerobromion şi pajiştile secundare (seminaturale) din
Mesobromion cu Bromus erectus; acestea din urmă se remarcă printro mare bogăţie specifică a orhideelor. Abandonarea acestor pajişti (prin
încetarea activităţilor pastorale) conduce la instalarea tufărişurilor
termofile, cu un stadiu intermediar de vegetaţie termofilă de lizieră
(Trifolio-Geranietea). Siturile importante pentru orhidee vor fi
interpretate ca atare pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele
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trei criterii: a) situl adăposteşte o suită bogată de specii de orhidee; b)
situl adăposteşte o populaţie importantă a cel puţin unei specii de
orhidee, considerată a nu fi foarte comună pe teritoriul naţional; c) situl
adăposteşte una sau mai multe specii de orhidee considerate a fi rare,
foarte rare sau cu prezenţă excepţională la nivel naţional.
10

Specii caracteristice

Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus
inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris,
Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre,
Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa subsp.
falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, O. mascula, O. militaris, O.
morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris,
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V.
teucrium. Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia punctata,
Hippocrepis comosa
Adonis vernalis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene
otites, Stipa capillata, S. joannis.

11

Fotografii

Anexa 2.11.10

B.Date specifice tipului de habitat 6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri de acoperire cu
tufișuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orhidee) la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.35
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
E1.2C1

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat 132,620 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, habitatul este
reprezentat, în special din pajişti stepice şi subcontinentale edificate
de Festuca valesiaca. Includerea suprafeţelor în această categorie se
datorează semnalării prezenţei în teritoriu a unor populaţii viguroase
206

de orhidee, a căror prezenţă pe teritoriul naţional nu este comună.
Pajişti cu orhidee au fost identificate ca ochiuri de pajişte în poienile
de pe valea Sirinia, precum şi pe pajiştile din apropierea localităţii
Măceşti, în apropierea localităţilor Eşelniţa, şi Sfânta Elena.
7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.10
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006

A.Date generale ale tipului de habitat 6250* Pajiști stepice panonice pe leoss
Tabel nr.36
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

Descriere
EC

E1.2C1
Pajiști stepice panonice pe leoss
34.911 Pannonic loess steppes

Habitatele din România

R3404 Pajişti ponto-panonice de Festuca rupicola şi Koeleria

(HdR)

macrantha
R3414 Pajişti ponto-panonice de Festuca valesiaca
R3418 Pajişti ponto-panonice de Agropyron cristatum şi Kochia
prostrata

6

Habitatele Natura 2000

6250*

7

Asociaţii vegetale (AV)

Festucetum rupicolae Burduja et al. 1956
Salvio nutanti-nemorosae Festucetum rupicolae Zólyomi 1958
Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi (1957) 1958
Agropyretum pectiniforme (Prodan 1939) Dihoru 1970.

8

Tipuri de pădure (TP)

-
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9

Descrierea generală a

Comunităţi de pajişti bogate în graminee şi alte ierburi perene pe

tipului de habitat

depozite de loess. Original acestea acopereau zone întinse, însă astăzi
sunt limitate la forme de relief specifice, precum culmi ale depozitelor
de loess formate prin eroziune fluvială şi acumulare

10

Specii caracteristice

Artemisia pontica, Astragalus vesicarius, A. austriacus, A. onobrychis,
Crambe tatarica, Nonea pulla, Salvia nemorosa, Phlomis tuberosa,
Bromus inermis, Festuca rupicola, Falcaria vulgaris, Peucedanum
alsaticum, Elymus hispidus, Chamaecytisus supinus, Achillea
pannonica

11

Fotografii

Anexa 2.11.11

B.Date specifice tipului de habitat 6250* Pajiști stepice panonice pe leoss
Tabel nr.37
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
E1.2C1

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

5695.630 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Pajiştile panonice sunt larg răspândite în teritoriu: pârâul Cărbunari,
ogaşul Elena, Iloviţa, zona dintre Iloviţa şi Orşova, la nord de
Dubova, Plavişeviţa, la nord de Eibenthal pe ogaşul Zrovana, la nord
de Baia Nouă, valea Povalina Mică, Strenica, valea Brestelnic,
ogaşul Podului, Ravensca Mică, la est de Moldova Nouă, Măceşti pe
valea Măceştilor, pe valea Morii Potoc, valea Brezasca, la nord de
Moldova Veche pe valea Mare, pe ogaşul Cracu Lung, la nord
Belobreşca pe valea Cameniţa, valea Popii, la nord de Baziaş.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.11
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
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unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006
A.Date generale ale tipului de habitat 6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la
nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin
Tabel nr.38
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

E5.514
Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor
până la nivel montan și alpin

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

37.8141 Carpathian Adenostyles communities

Habitatele din România

R3702 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu

(HdR)

Adenostyles alliariae și Doronicum austriacum
R3703 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Cirsium
waldsteinii și Heracleum sphondylium ssp. transilvanicum
R3704 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Senecio
subalpinus și Rumex alpinus
R3705 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Rumex
obtusifolia și Urtica dioica
R3706 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Petasites
kablikianus
R3707 Comunități sud-est carpatice de buruienișuri înalte cu Telekia
speciosa și Petasites hybridus
R3714 Comunități daco-getice cu Filipendula ulmaria, Geranium
palustre și Chaerophyllum hirsutum

6

Habitatele Natura 2000

6430

7

Asociaţii vegetale (AV)

Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990,
Adenostylo-Doronicetum austriaci Horvat 1956 (syn.: Adenostyletum
alliariae banaticum Borza 1946)
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Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici Pawł. ex Walas 1949
(syn.: Cardueto-Heracleetum palmati Beldie 1967, Heracleetum
palmati auct. rom.)
Petasitetum kablikiani Szafer et al. 1926 (syn.: Petasitetum glabrati
Morariu 1943)
Telekio-Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă et Raţiu 1974
(syn.: Petasitetum hybridi auct. rom., Aegopodio-Petasitetum hybridi
auct. rom., Telekio-Petasitetum albae Beldie 1967, Petasitetum albae
Dihoru 1975, Petasiteto-Telekietum speciosae Morariu 1967)
Telekio-Filipenduletum Coldea 1996
Telekio speciosae-Aruncetum dioici Oroian 1998;
Angelico Cirsietum oleracei Tüxen 1937
Scirpetum sylvatici Ralski 1931 em. Schwich 1944
Filipendulo-Geranietum palustris Koch 1926
Chaerophyllo hirsuti Filipenduletum Niemann et al. 1973
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978
Chaerophylletum aromatici Neuhäuslova-Novotna et al. 1969
Arunco-Petasitetum albi Br.-Bl. et Sutter 1977
Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974
Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972 AegopodioAnthriscetum nitidae Kopecký 1974
Angelico sylvetris-Cirsietum cani Burescu 1998
Cicerbitetum alpinae Bolleter 1921 (syn. Adenostylo Cicerbitetum
Braun-Blanquet 1959).
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

37.7 – Comunităţi higrofile şi nitrofile de ierburi înalte, de-a lungul

tipului de habitat

cursurilor de apă şi lizierelor forestiere, aparţinând ordinelor
Glechometalia hederaceae şi Convolvuletalia sepium (Senecion
fluviatilis,

Aegopodion

podagrariae,

Convolvulion

sepium,

Filipendulion).
37.8 – Comunităţi de ierburi perene înalte higrofile din etajul montan
până în cel alpin, aparţinând clasei Betulo-Adenostyletea.
10

Specii caracteristice

Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Senecio fluviatilis,
Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites hybridus,
Cirsium

oleraceum,

Chaerophyllum

hirsutum,

Aegopodium
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podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum, Silene dioica,
Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis
paludosa.
Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus, Geranium sylvaticum,
Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Digitalis
grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium helenioides.
11

Fotografii

Anexa 2.11.12

B.Date specifice tipului de habitat 6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la
nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.39
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
E5.514

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat 7,18 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Buruienişurile de lizieră sunt larg răspândite pe teritoriul Parcului
Natural Porţile de Fier, însoţind lizierele pădurilor, marginile
drumurilor, şanţurile umede de pe lângă drumuri. Suprafaţa lor, în
general este restrânsă, prezentându-se ca nişte fâşii cu lăţimi de cel
mult 2-3 m, iar lungimea este variabilă depinzând de la un habitat la
altul.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.12
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006
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A.Date generale ale tipului de habitat 6440 Pajişti danubiano-pontice de Poa pratensis,
Festuca pratensis şi Alopecurus pratensis
Tabel nr.40
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

E2.251
Pajişti danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca pratensis şi
Alopecurus pratensis

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

37.263 DanubioPannonic riverine and humid meadows

Habitatele din România

R3716 Pajişti danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca pratensis

(HdR)

şi Alopecurus pratensis

6

Habitatele Natura 2000

6440

7

Asociaţii vegetale (AV)

Literatura de specialitate din ţara noastră nu consemnează nici o

5

asociaţie din al. Cnidion dubii (în sens strict) şi nici una dintre
asociaţiile descrise în Europa centrală nu se regăsesc în România (şi de
altfel, nici în Ungaria). Totuşi, este posibil ca pajiştile umede cu
Cnidium să fi dispărut ca urmare a îndiguirilor, regularizărilor
cursurilor de apă, eutrofizării, etc. Pe de altă parte, o serie de autori
consideră – din raţiuni nomenclaturale - pe Agrostion stoloniferae ca
sinonim cu Cnidion dubii sau Deschampsion caespitosae. De fapt,
acelaşi habitat, în sens strict ecologic, este prezent şi la noi, şi în Europa
centrală, existenţa habitatelor de pajişti aluviale în România şi
importanţa conservării lor fiind de necontestat. De aceea, habitatul
6440 a fost luat în considerare, ca tip de staţiune, dar cu asociaţiile
prezente la noi, încadrate în Agrostion stoloniferae.
R3712 Comunități dacice cu Deschampsia caespitosa și Agrostis
stolonifera
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Pajişti aluviale cu regim natural de inundare aparţinând alianţei

tipului de habitat

Cnidion

dubii,

în

condiţii

climatice

continentale

până

subcontinentale.
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la

Acesta este un habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi cele
xerofile, ce acoperă arii restrânse. Acest aspect trebuie luat în
considerare în procesul de selectare a siturilor.
10

Specii caracteristice

Cnidium dubium (C. venosum), Viola persicifolia, Scutellaria
hastifolia, Allium angulosum, Gratifolia officinalis, Carex praecox,
Juncus atratus, Lythrum virgatum.

11

Fotografii

Anexa 2.11.13

B.Date specifice tipului de habitat 6440 Pajişti danubiano-pontice de Poa pratensis, Festuca
pratensis şi Alopecurus pratensis
Tabel nr.41
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
E2.251

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

6729,04 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Bibliografia monografică asupra teritoriului citează prezenţa
pajiştilor joase pe insula Ada-Kaleh, [Raţiu 1968], dar şi la vest de
Schela Cladovei, pe valea Crihalei la est de Brezniţa Ocol şi în lunca
pârâului Jidoştiţa ca pâlcuri restrânse, dar bine individualizate
[Roman, 1974].
În cercetările de teren din perioada 2013-2014, pajişti aparţinând
habitatului 6440 - 6510 au fost identificate în jurul Orşovei, la
Eşelniţa, Dubova, dar şi în partea vestică a parcului, în zonele joase.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 3.11.13
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
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Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006
A.Date generale ale tipului de habitat 8120 Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale
etajelor montane până la cele alpine
Tabel nr.42
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea

tipului

Descriere
de

habitat
2

Codul unic al tipului de
habitat

3

EC

H2.44
Grohotiș calcaros și de șisturi calcaroase ale etajelor montane până la

Denumire habitat

cele alpine
4

Palaearctic

Habitats

(PalHab)
5

Habitatele

din

61.2422 East Carpathian sciaphile poppy screes

România R6107 Comunități sud-est carpatice de grohotișuri calcaroase mobile și

(HdR)

semi-mobile

cu

Cardaminopsis

neglecta,

Papaver

corona-

sanctistephani și Doronicum carpaticum
R6108 Comunități sud-carpatice de grohotișuri calcaroase cu
mobilitate redusă și umiditate ridicată cu Rumex scutatus, Saxifraga
moschata, S. aizoides și Doronicum columnae
R6109 Comunități sud-est carpatice de grohotișuri calcaroase mobile și
semi-mobile

cu

Papaver

coronasancti-stephani,

Cerastium

lerchenfeldianum și Cerastium transsilvanicum
R6110 Comunități sud-est carpatice de grohotișuri calcaroase mobile și
semi-mobile cu Acinos alpinus și Galium anisophyllon
R6112 Comunităţi montane sud-est carpatice de grohotişuri mobile sau
semifixate cu Thymus comosus, Galium album şi Teucrium montanum
6

Habitatele Natura 2000

8120

7

Asociaţii vegetale (AV)

Cerastio calcicolae-Saxifragetum moschatae Coldea (1986) 1990
Cardaminopsio neglectae-Papaveretum Coldea et Pânzaru 1986 (syn.:
as. cu Papaver pyrenaicum şi Festuca violacea Beldie 1967, PapaveroFestucetum violaceae Beldie 1967)
Saxifragetum moschatae-aizoidis Boşcaiu 1971
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Doronico

columnae-Rumicetum

scutati

Boşcaiu

1977

(syn.:

Rumicetum scutatii auct. rom.)
Cerastio lerchenfeldiani-Papaveretum Boşcaiu et al. 1977 (syn.:
Papavereto-Cystopteridetum Csűrös et al. 1956, Papavero-Linarietum
alpinae Puşcaru et al. 1956, as. cu Papaver pyrenaicum şi Viola alpina
Puşcaru et al. 1981)
Cerastio transsilvanici-Galietum lucidi Boşcaiu et al. 1996 AcinoGalietum anisophylli Beldie 1967 (syn.: as. cu Calamintha
baumgartenii şi Galium anisophyllum Beldie 1967)
Thymo comosi-Galietum albi Sanda et Popescu 1999 (syn.: Thymetum
comosi Pop et Hodişan 1963, Galietum erecti Pop et Hodişan 1964,
Teucrietum montani Csűrös 1958)
Galio-Hirundinarietum Dihoru 1975 (syn.: Vincetoxicetum officinalis
Schwick 1944 p.p.)
Sedo fabariae-Geranietum macrorrhizi Boşcaiu et Täuber 1977;
Parietarietum officinalis Csűrös 1958.
8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea

generală

tipului de habitat

a Grohotişuri de şisturi calcaroase, de calcar sau de marnă din etajul
montan până în cel alpin, în climate reci, cu asociaţii din Drabion
hoppeanae, Thlaspion rotundifolii şi respectiv, Petasition paradoxi.

10

Specii caracteristice

Thlaspi rotundifolium, Pritzelago alpina, Arabis alpina, Acinos
alpinus, Cerastium arvense subsp. calcicolum, Saxifraga moschata,
Cardaminopsis neglecta, Papaver corona-sanctistephani, Rumex
scutatus, Doronicum carpaticum, Cerastium lerchenfeldianum, C.
transsilvanicum, Galium anisophyllon, Thymus comosus.
Petasites paradoxus, Gypsophila repens, Valeriana montana,
Leontodon hispidus subsp. hyoseroides

11

Fotografii

Anexa 2.11.24

B.Date specifice tipului de habitat 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din
etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.43
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
H2.44

habitat
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2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

4,020 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Este echivalent cu R6112, Comunităţi montane sud-est carpatice
pioniere de grohotişuri mobile sau semifixate cu Thymus comosus,
Galium album şi Teucrium montanum.
Suprafeţele ocupate sunt restrânse ca dimensiuni, de câţiva metri
pătraţi. Habitatul a fost identificat atât în cursul cercetărilor din
perioada 2013-2014, cât şi în studiile monografice anterioare.
Distribuţia sa vizează următoarele zone: valea Siriniei, Ciucaru
Mare, valea Plavişeviţa, Vodiţa, Coronini, Cazanele Mari, Cazanele
Mici, Mraconia, Slătinicu Mic, la intrarea în peştera Ponicova,
enumerând atât fragmentele identificate în perioada 2013-2014, cât
şi cele menţionate de bibliografie.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.14
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006

A.Date generale ale tipului de habitat 8210 Pante stâncoase calcaroase cu vegetație
chasmofitică
Tabel nr.44
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

H3.25
Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică
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4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

62.1A22 Banat collinar calcareous cliffs

Habitatele din România

R6216 Comunități daco-balcanice pe stânci calcaroase cu Ceterach

(HdR)

officinarum și Draba lasiocarpa

6

Habitatele Natura 2000

8210

7

Asociaţii vegetale (AV)

Artemisio petrosae-Gypsophiletum petraeae Puşcaru et al. 1956

5

Saxifrago moschatae-Drabetum kotschyi Puşcaru et al. 1956
Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. (1936) 1949
Thymo pulcherrimi-Poëtum rehmanii Coldea (1986) 1990
Achilleo schurii-Campanuletum cochleariifoliae Fink 1977
Saxifrago demissae-Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et Täuber 1977
Saxifrago luteo-viridis-Silenetum zawadzkii Pawł. et Walas 1949
Sileno zawadzkii-Caricetum rupestris Täuber 1987
Saxifrago rochelianae Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et al. 1977
Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et al. 1966
Ctenidio-Polypodietum Jurko et Peciar 1963
Asplenio-Ceterachetum Vives 1964
Drabo lasiocarpae-Ceterachetum (Schneider-Binder 1969) Peia 1978
Asplenio-Silenetum petraeae Boşcaiu 1971
Asplenietum trichomanis-rutae-murariae Kuhn 1937, Tüxen 1937
(syn.: Tortulo-Asplenietum Tüxen 1937)
Campanuletum crassipedis Borza ex Schneider-Binder et al. 1970
Asplenio-Schivereckietum podolicae Mititelu et al. 1971.
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Vegetaţia fisurilor din stâncile de calcar, în regiunea mediteraneană şi

tipului de habitat

în cea eurosiberiană din zona de câmpie până în etajul alpin, aparţinând
în principal ordinelor Potentilletalia caulescentis şi Asplenietalia
glandulosi. Pot fi distinse două niveluri:
a) termo- şi mezo-mediteranean (Onosmetalia frutescentis) cu
Campanula versicolor, C. rupestris, Inula attica, I. mixta, Odontites
luskii;
b) montan şi oro-mediteranean (Potentilletalia speciosae, incluzând
Silenion auriculatae, Galion degenii şi Ramondion nathaliae). Acest
tip de habitat prezintă o mare diversitate regională, cu numeroase specii
de plante endemice
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10

Comunităţi euro-siberiene şi comunităţi mediteraneene din etajul

Specii caracteristice

supra- până în cel oro-mediteranean (Potentilletalia caulescentis):
- comunităţi sciafile: Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes,
Asplenium viride, Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia,
Valeriana sambucifolia;
- comunităţi xerofile: Ceterach officinarum, Asplenium ruta-muraria,
Draba aizoides, Kernera saxatilis, Biscutella laevigata;
- comunităţi din etajul alpin: Draba kotschyi, Artemisia eriantha,
Gypsophila petraea, Saxifraga moschata, S. marginata subsp.
rocheliana, S. mutata subsp. demissa, Thymus pulcherrimus, Achillea
schurii, Campanula cochleariifolia, Gypsophila petraea.
Comunităţi nord-balcanice de stânci calcaroase (Micromerion pulegii).
11

Fotografii

Anexa 2.11.15

B.Date specifice tipului de habitat 8210 Pante stâncoase calcaroase cu vegetație chasmofitică
la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.45
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

H3.25

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

234,640 ha

5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de habitat Vegetaţia de stâncării se remarcă pe teritoriul parcului pe pereţii
calcaroşi ce mărginesc Defileul Dunării în zonele Cazanelor, la
Coronini, pe valea Mare, valea Ponicovei, valea Mraconiei.
Dintre acestea, cele mai caracteristice sunt în zona Cazanelor Mari
şi la Coronini.

7

Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.15
[hartă]

8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
218

unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006
A.Date generale ale tipului de habitat 8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetațe chasmofitică
Tabel nr.46
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

Descriere
EC

H3.1
Pante stâncoase silicioase cu vegetațe chasmofitică
62.2512 Retezat campion siliceous cliffs

Habitatele din România

R6203 Comunități sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Silene

(HdR)

lerchenfeldiana și Senecio glaberrimus
R6205 Comunități daco-balcanice pe stânci silicioase cu Silene
lerchenfeldiana și Potentilla haynaldiana
R6219 Comunitãþi dacice din fisuri de stânci silicioase cu Asplenium
adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale și Silene nutans ssp.
dubia
R6220 Comunități sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Jovibarba
heuffelii și Veronica bachofenii
R6210 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Asplenium
trichomanes ssp. trichomanes şi Poa nemoralis
R6211 Comunităţi daco-balcanice pe stânci silicioase cu Polypodium
vulgare, Ctenidium molluscum şi Hypnum cupressiforme
R6215 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci silicioase cu Asplenium
septentrionale şi Woodsia ilvense

6

Habitatele Natura 2000

8220

7

Asociaţii vegetale (AV)

Silenetum dinaricae Schneider-Binder et Voik 1976
Senecio glaberrimi Silenetum lerchenfeldianae Boşcaiu et al. 1977
Sileno lerchenfeldianae - Potentilletum haynaldianae (Horvat et al.
1937) Simon 1958
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Asplenio trichomanis-Poëtum nemoralis Boşcaiu 1971 HypnoPolypodietum Jurko et Peciar 1963
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Tüxen 1937 (inclusiv
subas. dianthetosum henteri (Schneider-Binder 1972) Drăgulescu
1988)
Asplenietum septentrionalis-adianti-nigri Oberd. 1938
Asplenietum septentrionalis Schwick 1944
Sempervivetum heuffelii Schneider-Binder 1969
Diantho henteri-Silenetum lerchenfeldianae Stancu 2000.
8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Vegetaţia fisurilor din stâncile silicatice continentale, care prezintă

tipului de habitat

numeroase subtipuri regionale:
a)Comunităţi saxicole din zona de câmpie până în etajul colinar,
dezvoltate în condiţiile climatului Europei centrale (Asplenion
septentrionalis, Asplenion cuneifolii):
b) Vegetaţie eleno-carpato-balcanică de stânci silicatice Silenion
lerchenfeldianae

10

Specii caracteristice

Asplenium

septentrionale,

A.

adiantum-nigrum,

A.

onopteris,

Asplenium cuneifolium, A. adulterinum.
Silene lerchenfeldiana, S. dinarica, Senecio glaberrimus, Jovibarba
heuffelii, Veronica bachofenii, Potentilla haynaldiana, Saxifraga
pedemontana subsp. cymosa, Rhodiola rosea (Sedum rosea), Dianthus
henteri, Symphyandra wanneri.
11

Fotografii

Anexa 2.11.16

B.Date specifice tipului de habitat 8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetație chasmofitică la
nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.47
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
H3.1

habitat
2

Statutul de prezenţă [spaţial] Larg răspândit

3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de habitat

170,870 ha
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5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
Distribuţia tipului de habitat Vegetaţia de stâncării se remarcă pe teritoriul parcului pe pereţii

6

calcaroşi ce mărginesc Defileul Dunării în zonele Cazanelor, la
Coronini, pe valea Mare, valea Ponicovei, valea Mraconiei.
Dintre acestea, cele mai caracteristice sunt în zona Cazanelor Mari
şi la Coronini.
Distribuţia tipului de habitat Anexa 2.11.16

7

[hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural

sursele de informaţii

Porțile de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al
unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV,
2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006

A.Date generale ale tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră de SedoScleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii
Tabel nr.48
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

Nu are
Stânci silicioase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo
albi-Veronicion dillenii

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

34.1 Middle European pioneer swards

Habitatele din România

R3503 Comunităţi daco-getice cu Sedum acre, S. sexangulare şi

(HdR)

Petrorhagia saxifraga

6

Habitatele Natura 2000

8230

7

Asociaţii vegetale (AV)

Sileno rupestris-Sedetum annuui Oberd. 1957

5

Polytricho piliferi Scleranthetum perennis Moravec 1967 VulpioAiretum capillaris Paucă 1941.
8

Tipuri de pădure (TP)
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9

Descrierea generală a

Comunităţi pioniere din alianţele Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-

tipului de habitat

Veronicion dillenii, care colonizează solurile superficiale ale
stâncăriilor silicatice. Ca urmare a deficitului hidric, această vegetaţie
deschisă este caracterizată de muşchi, licheni şi plante suculente
(Crassulaceae). Acest habitat este asociat cu tipul 8220, şi corespunde
vegetaţiei ce colonizează stâncile silicatice. Vegetaţia ce colonizează
stâncile calcaroase este inclusă la 6110 - pajişti rupicole calcifile sau
bazifile din Alysso-Sedion albi.

10

Specii caracteristice

Sempervivum montanum, Sedum annuum, Silene rupestris, Veronica
fruticans, Veronica verna, V. dillenii, Gagea bohemica, G. saxatilis,
Riccia ciliifera. Allium montanum, Sedum acre, S. album, S. rupestre,
S. sexangulare, Scleranthus perennis, Rumex acetosella; Polytrichum
piliferum, Ceratodon purpureus.

11

Fotografii

Anexa 2.11.8

B.Date specifice tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră de SedoScleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.49
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

Nu are

habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

Vezi 6110*
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

Echivalat cu 6110*

habitat
7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.8

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
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management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgari la Directiva Habitate - 2006

A.Date generale ale tipului de habitat 8310 Grote neexploatate turistic
Tabel nr.50
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

Habitatele din România
(HdR)

Descriere
EC

Nu are
Grote neexploatate turistic
65 Caves
R6501 Peșteri

6

Habitatele Natura 2000

8310

7

Asociaţii vegetale (AV)

-

8

Tipuri de pădure (TP)

-

9

Descrierea generală a

Peşteri închise accesului public, inclusiv lacurile şi izvoarele subterane

tipului de habitat

ale acestora, ce adăpostesc specii specializate sau strict endemice, sau
care au o importanţă deosebită pentru conservarea speciilor din Anexa
II a Directivei Habitate.

10

Specii caracteristice

Faună cavernicolă foarte specializată şi strict endemică. Include forme
relicte subterane ale une faune care s-a diversificat în afara peşterilor.
Această faună este în principal formată din nevertebrate care trăiesc
exclusiv în peşteri şi în apele subterane. Nevertebratele terestre
cavernicole sunt în principal coleoptere, aparţinând mai ales familiilor
Bathysciinae şi Trechinae, care sunt carnivore şi au o distribuţie foarte
limitată. Nevertebratele acvatice cavernicole constituie o faună strict
endemică, dominată de crustacee (Isopoda, Amphipoda, Syncarida,
Copepoda) şi includ numeroase fosile vii. De asemenea, se întâlnesc
moluşte acvatice, aparţinând familiei Hydrobiidae. În ceea ce priveşte
vertebratele, peşterile constituie locuri de hibernare pentru majoritatea
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speciilor europene de lilieci, dintre care multe sunt ameninţate cu
dispariţia (vezi Anexa II a Directivei Habitate). Mai multe specii pot
trăi împreună în aceeaşi peşteră. Peşterile pot adăposti, de asemenea,
specii de amfibieni foarte rare.
11

Fotografii

Anexa 2.11.17

B.Date specifice tipului de habitat 8310 Grote nexploatate turistic la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.51
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

Nu are

habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

59 de cavități
2013-2014

datelor din teren
6

7

Distribuţia tipului de

În zona Cazanelor Mari și Cazanelor Mici, în zona Coronini, Moldova

habitat

Nouă, Gârnic.

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.17

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor
propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate - 2006

A.Date generale ale tipului de habitat 9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum
Tabel nr.52
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

Descriere
EC
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2

Codul unic al tipului de
habitat

G4.6

3

Denumire habitat

Păduri tip Luzulo-Fagetum

4

Palaearctic Habitats

42.1323. Dacian acidophile beech-fir forest

(PalHab)

41.1D11 Dacian woodrush beech forest
41.1D54 South Carpathian Festuca drymeia beech forest
41.1D14 Dacian bilberry – beech forest

5

Habitatele din România

R4102 Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus

(HdR)

sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum
R4105 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies
alba) cu Festuca drymeia
R4106 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies
alba) cu Hieracium rotundatum
R4107 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies
alba) cu Vaccinium myrtillus
R4110 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Festuca
drymeia

6

Habitatele Natura 2000

9110

7

Asociaţii vegetale (AV)

Festuco drymejae-Fagetum Morariu et al. 1968
Hieracio rotundati-Fagetum (Vida 1963) Täuber 1987 (syn.:
Deschampsio flexuosae-Fagetum Soó 1962).

8

Tipuri de pădure (TP)

41.111 Păduri medio-europene colinare de fag cu Luzula
Pădurile acidofile de Fagus sylvatica din lanţurile hercinice puţin înalte
din etajul colinar al lanţurilor hercinice înalte, de la marginea Alpilor,
din dealurile sub-panonice occidentale şi intra-panonice, însoţite în
mică măsură sau deloc de conifere apărute spontan, şi în general cu un
amestec de Quercus petraea, sau în anumite cazuri, Quercus robur, în
coronament.
41.112 Păduri medio-europene montane de fag cu Luzula
Pădurile acidofile de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica şi Abies alba sau
Fagus sylvatica, Abies alba şi Picea abies din etajele montan şi montan
superior ale lanţurilor hercinice înalte, de la Vosgi şi Pădurea Neagră
la patrulaterul boemian, Jura, Alpi, Carpaţi şi platoul bavarez.

9

Descrierea generală a

Păduri de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvatica-

tipului de habitat

Abies alba sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies, dezvoltate
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pe soluri acide din domeniul medio-european al Europei centrale şi
central-nordice, cu Luzula luzuloides, Polytrichum formosum şi adesea,
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus,
Pteridium aquilinum.
10

Specii caracteristice

Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides,
Polytrichum formosum şi adesea Deschampsia flexuosa,
Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum.

11

Fotografii

Anexa 2.11.18

B.Date specifice tipului de habitat 9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.53
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

G4.6

habitat
2

Statutul de prezenţă

marginal

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

5293,79 ha
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

Pe teritoriul parcului, pădurile aparţinând acestui habitat, au o pondere

habitat

relativ mică, fiind distribuite în următoarele regiuni: grota Haiducilor,
pe culme spre Gârnic, la Gărâna Mică, la Eşelniţa, urcând pe drumul
inginerului, precum şi pe alte parcele.

7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.18

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015
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A.Date generale ale tipului de habitat 9130 Păduri tip Aspeulo – Fagetum
Tabel nr.54
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

Descriere
EC

G1.6D22

3

Denumire habitat

Păduri tip Asperulo-Fagetum

4

Palaearctic Habitats

41.1D224 Dacian Dentaria bulbifera beech forest

(PalHab)

41.1D22 Dacian hairy sedge beech-hornbeam forests

Habitatele din România

R4118 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus

(HdR)

betulus) cu Dentaria bulbifera

5

R4119 Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus
betulus) cu Carex pilosa
R4120 Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) şi tei argintiu
(Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis
6

Habitatele Natura 2000

9130

7

Asociaţii vegetale (AV)

Carpino-Fagetum Paucă 1941
Galio schultesii-Fagetum (Burduja et al. 1973) Chifu et Ştefan 1994
Lathyro veneti-Fagetum (Dobrescu et Kovács 1973) Chifu 1995

8

Tipuri de pădure (TP)

41.131 – Păduri medio-europene colinare şi neutrofile de fag Păduri
neutrofile sau bazifile de Fagus sylvatica şi de Fagus sylvaticaQuercus petraea-Quercus robur, de pe dealurile, munţii scunzi şi
platourile arcului hercinic şi din regiunile sale periferice, din Jura,
Lorena, bazinul Parisului, Burgundia, piemontul Alpilor, Carpaţi şi
câteva localităţi din Câmpia Baltică - Marea Nordului.
41.133 - Păduri medio-europene montane şi neutrofile de fag Păduri
neutrofile de Fagus sylvatica, de Fagus sylvatica şi Abies alba, de
Fagus sylvatica şi Picea abies, sau de Fagus sylvatica, Abies alba şi
Picea abies din etajele montan şi montan superior al munţilor Jura,
Alpilor nordici şi estici, Carpaţilor vestici şi marelui lanţ hercinic.
41.135 - Păduri panonice neutrofile de fag Păduri de fag neutrofile cu
afinităţi medio-europene de pe dealurile Câmpiei Panonice şi de la
periferia vestică a acesteia.
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9

Descrierea generală a

Pădurile de Fagus sylvatica şi, în munţii mai înalţi, de Fagus sylvatica-

tipului de habitat

Abies alba sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies dezvoltate
pe soluri neutre sau slab acide, cu humus de calitate (mull), din
domeniile medio-europene şi atlantice ale Europei occidentale şi ale
Europei centrale şi central-nordice, caracterizate printr-o reprezentare
masivă a speciilor aparţinând grupurilor ecologice ale lui Anemone
nemorosa, Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, Galium odoratum şi
Melica uniflora şi, la munte, diferitelor specii de Dentaria, formând un
strat ierbos mai bogat în specii şi mai abundent decât în pădurile de la
9110 şi 9120.

10

Specii caracteristice

Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Luzula luzuloides,
Polytrichum

formosum

şi

adesea

Deschampsia

flexuosa,

Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum.
11

Fotografii

Anexa 2.11.9

B.Date specifice tipului de habitat 9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.55
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

G1.6D22

habitat
2

Statutul de prezenţă

marginal

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

17238.12 ha
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

În Parcul Natural Porţile de Fier făgetele cu vinariţă au fost identificate

habitat

doar insular, în zona Măceşti-valea Purvareca, de la Coliba lui Vic în
dreapta spre Moldoviţa, valea Găurii; în perimetrul localităţii Iloviţa, pe
limita nordică a parcului, Slătinicu Mare, valea Vodiţei, valea Morilor,
Berzeasca, la nord de Moldova Nouă, pe Padina Bradiceana, valea
Radimnuţa, valea Radmina, Pojejena, Pârva Reca, valea Măceştilor.
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7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.19

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015

A.Date generale ale tipului de habitat 9150 Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion
Tabel nr.56
Nr

Informaţie/Atribut

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

Descriere
EC

G1.6D4
Păduri medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion
41.1D41 Dacian Epipactis beech forest

Habitatele din România

R4111 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies

(HdR)

alba) cu Cephalanthera damassonium

6

Habitatele Natura 2000

9150

7

Asociaţii vegetale (AV)

Carpino-Fagetum cephalanteriosum Coldea 1975

8

Tipuri de pădure (TP)

41.161 – Păduri medio-europene de fag pe versanţi calcaroşi uscaţi

5

Păduri de fag medio-europene cu rogozuri şi orhidee pe versanţi cu
disponibilitate hidrică redusă.
9

Descrierea generală a

Păduri xero-termofile de Fagus sylvatica dezvoltate pe soluri

tipului de habitat

calcaroase, adesea superficiale, de obicei pe versanţi abrupţi, din
domeniile medio-european şi atlantic ale Europei occidentale şi
Europei centrale şi central-nordice, în general cu subarboret abundent
de arbuşti şi ierburi, caracterizate de rogozuri (Carex alba, C. flacca,
C. montana, C. digitata), graminee (Sesleria albicans, Brachypodium
pinnatum), orhidee (Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis
leptochila, E. microphylla) şi specii termofile, transgresive din
Quercetalia pubescenti-petraeae. Stratul arbustiv include câteva specii
calcicole

(Ligustrum

vulgare,

Berberis

vulgaris),

iar

Buxus

sempervirens poate fi dominant.
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10

Specii caracteristice

Fagus sylvatica, Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitata,
Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, Cephalanthera spp.,
Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. microphylla

11

Fotografii

Anexa 2.11.20

B. Date specifice tipului de habitat 9150 Păduri medio-europene de fag din CephalantheroFagion pe substrate calcaroase la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.57
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
G1.6D4

habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

313,18 ha
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

Pădurile de tip Cephalanthero-Fagion sunt caracteristice etajului

habitat

nemoral din toţi Carpaţii româneşti şi sunt relativ bine reprezentate şi în
Parcul Natural „Porţile de Fier”. Ele sunt prezente şi în Europa, fiind
caracterizate ca păduri medio-europene instalate pe soluri calcaroase.
Astfel de arborete au fost identificate la ogaşul Mare, Baia Nouă, râul
Popasca, Cârşa Roşie, Fântana Prisaca, Cremeniţa.

7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.20

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale tipului de habitat 9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum
Tabel nr.58
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

230

1

Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

EC

G1.A166
Stejăriş cu Galio-Carpinetum;
41.2C14 Dacian Carex pilosa -oakhornbeam forest

Habitatele din România

R4123 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica)

(HdR)

şi carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa

6

Habitatele Natura 2000

9170

7

Asociaţii vegetale (AV)

-

8

Tipuri de pădure (TP)

Păduri

5

de Quercus petraea

şi Carpinus betulus din regiunile

cu climat subcontinental în cadrul arealului central-european a lui
Fagus sylvatica, dominate de Quercus petraea (41.261).
Sunt incluse şi pădurile asemănătoare de stejar şi tei din regiunile esteuropene şi central-est-europene cu climat continental, la est de arealul
lui F. sylvatica (41.262).
Descrierea generală a

9

tipului de habitat
10

Specii caracteristice

Quercus petraea, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, S. domestica,
Acer campestre, Ligustrum vulgare, Convallaria majalis, Carex
montana, C. umbrosa, Festuca heterophylla

11

Fotografii

Anexa 2.11.21

B.Date specifice tipului de habitat 9170 Păduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpinion) pe substrate calcaroase la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.59
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
G1.A166

habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
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Suprafaţa tipului de

4

habitat
5

Perioada de colectare a

313,18 ha
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

Pădurile dacice edificate de Quercus petraea (gorun), Fagus sylvatica,

habitat

Carpinus betulus; Carex pilosa, încadrate în tipul de habitat GalioCarpinetum, sunt prezente pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier
în zonele colinare sau intercalate printre gorunete şi făgete, substituindule pe acestea printr-o regenerare mai activă a carpenului în urma
defrişărilor. Parţial pot fi considerate de origine antropică, substituind
făgetele sau gorunetele în urmă exploatărilor forestiere.

Distribuţia tipului de

7

Anexa 2.11.21

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015

A.Date generale ale tipului de habitat 9180 Păduri de pantă, grohotiș sau ravene cu Tilio –
Acerion
Tabel nr.60
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

Descriere
EC

G1.A464
Păduri de pantă, grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion
41.4642. Dacian ash-sycamore ravine beech forest

Habitatele din România

R4117 Păduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior), paltin

(HdR)

(Acer pseudoplatanus), ulm (Ulmus glabra) cu Lunaria rediviva

6

Habitatele Natura 2000

9180

7

Asociaţii vegetale (AV)

Acereto-Fraxinetum Paucã 1941

8

Tipuri de pădure (TP)

5
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9

Descrierea generală a

Păduri mixte formate din specii de amestec (Acer pseudoplatanus,

tipului de habitat

Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) de pe grohotişuri,
versanţi stâncoşi abrupţi sau coluvii grosiere ale versanţilor, în special
pe substrate calcaroase, dar şi pe substraturi silicatice (Tilio-Acerion
Klika 1955). Se poate face distincţie între o grupare tipică staţiunilor
reci şi umede (păduri sciafile şi mezo-higrofile), în general dominate
de paltin (Acer pseudoplatanus) – subalianţa Lunario-Acerenion, şi o
alta, tipică grohotişurilor uscate şi calde (păduri xerotermofile), în
general dominate de tei (Tilia cordata, T. platyphyllos) - subalianţa
Tilio-Acerenion.

10

Specii caracteristice

Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Fraxinus excelsior, Lunaria
rediviva, Polystichum aculeatum, Taxus baccata, Ulmus glabra.â
Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus spp., Tilia cordata, T.
platyphyllos.

11

Fotografii

Anexa 2.11.22

B.Date specifice tipului de habitat 9180 Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi
ravene la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.61
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
G1.A464

habitat
2

Statutul de prezenţă

izolat

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

43,64 ha
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

În zona Parcului Natural „Porţile de Fier” sunt caracteristice văile

habitat

înguste şi abrupte din avalul văilor ce străbat parcul. Ele se prezintă ca
nişte fâşii înguste sau arborete insulare pe versanţii abrupţi cu
grohotişuri. Ocupă suprafeţe restrânse uneori de câteva sute de metri
pătraţi, ca nişte enclave, uneori greu de sesizat, pe fondul unei păduri
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diferite. În cele mai multe cazuri, la prima vedere, par populaţii locale
de frasin şi paltini în cadrul unor făgete sau arborete de quercinee.
Suprafeţele lor restrânse sunt, de regulă, sub limita de reprezentare la
scara hărţii.
7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.22

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale tipului de habitat 91AA Păduri est-europene de stejar pufos
Tabel nr.62
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

5

Descriere
EC

Nu are
Păduri est-europene de stejar pufos
41.73724 Moesian Galium dasypodium white oak woods

Habitatele din România

R4161 Păduri-rarişti vest – pontice de stejar pufos (Quercus

(HdR)

pubescens) cu Galium dasypodium (p.)
R4162 Păduri vest – pontice mixte de stejar pufos (Quercus
pubescens) cu Paeonia peregrina
R4163 Păduri-rarişti balcanice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu
Echinops banaticus

6

Habitatele Natura 2000

91AA

7

Asociaţii vegetale (AV)

Galio dasypodi-Quercetum pubescentis Doniţă 1970
Paeonio peregrinae Carpinetum orientalis Doniţă 1970
Echinopo banatici-Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. 1971
Paeonio peregrinae-Quercetum pubescentis (Sârbu 1978) Sanda et
Popescu 1999
Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957
Tilio tomentosae-Quercetum pedunculiflorae Doniţă 1968
Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932
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Tipuri de pădure (TP)

8

41.7371 Păduri tracice de stejar pufos şi cărpiniţă
Păduri de Quercus pubescens şi Q. virgiliana din câmpiile bazinului
Mării Negre şi dealurile Turciei europeane, din nordul câmpiei tracice
în sudul şi sud-estul Bulgariei, unde sunt reprezentate în principal prin
masive forestiere insulare, mai ales în partea centrală a dealurilor
Maritsa şi Tundja, şi de pe colinele de la poalele estice şi nordice ale
munţilor Rodopi. Stejarii sunt însoţiţi de Carpinus orientalis, Fraxinus
ornus, Acer campestre sau Tilia tomentosa şi de elemente floristice
submediteraneene.
41.7372 Păduri moesiace de stejar pufos
Păduri submediteraneene termofile de Quercus pubescens şi Q.
virgiliana din sudul munţilor Dinarici, lanţul muntos balcanic şi din
regiunile învecinate, incluzând sudestul şi sudul României.

9

Descrierea generală a

Păduri

extrazonale

dominate

de

stejar

pufos,

cu

floră

tipului de habitat

submediteraneană, ocupând enclave mai calde în cadrul arealelor
subcontinentale ale lui Quercion frainetto şi Carpinion illyricum.

10

Specii caracteristice

Quercus pubescens, Q. virgiliana, Carpinus orientalis, C. betulus,
Fraxinus ornus, Galium dasypodum, Paeonia peregrina.

11

Fotografii

Nu sunt date

B.Date specifice tipului de habitat 91AA Păduri est-europene de stejar pufos la nivelul ariei
naturale protejate
Tabel nr.63
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
Nu are

habitat
2

Statutul de prezenţă

izolat

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

62 ha, conform formularului standard ROSCI0206 Porțile de Fier
2013-2014

datelor din teren
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6

Distribuţia tipului de

Aceste arborete sunt cantonate în zona de est a parcului, ocupă suprafeţe

habitat

restrânse, fiind mai mult zone de ecoton. În multe cazuri au caracter
secundar pe locul unor foste cereto-gârniţete[S. Matacă, 2005]. Aceasta
este cauza de a fi fost greu decelate de habitatul 91M0. Se întâlnesc la
viaductul Slătinicu Mic, viaductul Ungureanu, viaductul Padina Mică,
valea Oglănicului, viaductul Padina Crucii, viaductul Padina Mică,
Baziaş.

Distribuţia tipului de

7

Nu are distribuție cartată.

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale tipului de habitat 91E0 Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Tabel nr.64
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

Descriere
EC

G1.1214
Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

4

5

Palaearctic Habitats

44.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods

(PalHab)

44.6612 Western Pontic white – black poplar galleries

Habitatele din România

R4401 Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia

(HdR)

specioasa
R4402 Păduri dacice – getice de lunci colinare de anin negru (Alnus
glutinosa) cu Stellaria nemorum

6

Habitatele Natura 2000

91E0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991
Stellario nemorum Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957
Carici brizoidis-Alnetum glutinosae Horvat 1938 em. Oberd. 1953
Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936
Pruno padi-Fraxinetum Oberdorfer 1953
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Salicetum fragilis Passarge 1957
Salicetum albae Issler 1924.
8

Tipuri de pădure (TP)

Păduri de frasin şi anin ale izvoarelor şi râurilor aferente (44.31 – Carici
remotae-Fraxinetum)
Păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere rapidă (44.32 - StellarioAlnetum glutinosae)
Păduri de frasin şi anin ale râurilor cu curgere lentă (44.33 - PrunoFraxinetum, Ulmo-Fraxinetum)
Galerii montane de anin alb (44.21 - Calamagrosti variae-Alnetum
incanae Moor 1958)
Galerii submontane de anin alb (44.22 - Equiseto hyemalis-Alnetum
incanae Moor 1958)
Păduri-galerii de salcie albă (44.13 Salicion albae).

9

Descrierea generală a

Păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor

tipului de habitat

de apă din zona de câmpie şi etajul colinar ai Europei temperate şi
boreale (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus incana ale
râurilor montane şi submontane din Alpi şi Apeninii de nord (44.2:
Alnion incanae); galerii arborescente formate din exemplare înalte de
Salix alba, S. fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor medioeuropene, în etajul submontan, colinar şi zona de câmpie (44.13:
Salicion albae). Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în
depozite aluviale), inundate periodic de creşterea nivelului râului (sau
pârâului) cel puţin o dată pe an, însă altfel bine drenate şi aerate în
perioada în care debitul apei este scăzut.

10

Specii caracteristice

Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior; Populus nigra,
Salix alba, S. fragilis; Ulmus glabra; stratul ierbos - Angelica
sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C.
pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum,
Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium
sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum,
Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica.

11

Fotografii

Anexa 2.11.23
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B.Date specifice tipului de habitat 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Tabel nr.65
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

G1.1214

habitat
2

Statutul de prezenţă

izolat

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de
habitat

5

Perioada de colectare a

204,24 ha
2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

Au o reprezentare foarte slabă în perimetrul parcului, acestea regăsindu-

habitat

se în special în luncile râurilor. La nord de Liubcova, pe valea Oreviţa
apar mici suprafeţe de habitat sub forma unor fâşii, care sunt structurate
pe soluri spălate de ape aluvionare, gleizate.
La est de Eşelniţa, pe valea Mala, se manifestă tipuri de sol brune cu
exces de umiditate. În imediata vecinătate a localităţii Iloviţa, chimia
solurilor este caracterizată prin prezenţa solurilor brune acide şi gleizate.
Ocazional, în special pe văi, habitatul coboară sub altitudinea de 200
m, aşa cum este cazul pe valea Oreviţa şi valea Mala.

7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.23

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale tipului de habitat 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica
Tabel nr.66
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

Descriere
EC

238

2

Codul unic al tipului de
habitat

G1.6D51

3

Denumire habitat

Păduri ilirice de Fagus sylvatica

4

Palaearctic Habitats

44.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods

(PalHab)

44.6612 Western Pontic white – black poplar galleries

Habitatele din România

R4112 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia

(HdR)

agrimonioides

5

R4113 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Helleborus odorus
R4114 Păduri balcanice mixte de fag (Fagus sylvatica) cu Ruscus
aculeatus
R4115 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Geranium
macrorrhizum
R4121 Păduri balcanice de fag (Fagus sylvatica) şi alun turcesc
(Corylus colurna) cu Knautia drymeia
6

Habitatele Natura 2000

91K0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Aremonio agrimonioidis-Fagetum Boşcaiu 1971
Fago-Ornetum Zólyomi 1954
Carpino-Fagetum Paucă 1941 fagetosum orientalis Roman 1974
Geranio macrorrhizi-Fagetum (Borza 1933) Soó 1964 Corylo
colurnaeFagetum (Jov. 1955) Borhidi 1963

8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea generală a

Din punct de vedere floristic, făgetele subtermofile din sud-vestul ţării

tipului de habitat

reprezintă o tranziţie între făgetele carpatice (Symphyto-Fagion) şi cele
ilirice (Aremonio-Fagion), deoarece majoritatea speciilor ilirice
caracteristice lipsesc de la noi: Cyclamen purpurascens, Vicia
oroboides, Epimedium alpinum, Lamium orvala, Hacquetia epipactis,
Anemone trifolia, Cardamine trifolia, Geranium nodosum, Helleborus
niger, Senecio ovirensis. Singurele specii caracteristice prezente (rar)
la noi sunt: Dentaria enneaphyllos şi Daphne laureola. Cel puţin as.
Aremonio-Fagetum nu deţine nici o veritabilă caracteristică dintre cele
menţionate anterior, şi de aceea a fost recent încadrată de unii autori în
al. Symphyto-Fagion. Aceste făgete ilirice sunt extrazonale în ţara
noastră, deoarece apar exclusiv pe substrate carbonatice.

10

Specii caracteristice

Fagus sylvatica, F. moesiaca, Abies alba, Quercus cerris, Sorbus
graeca, Tilia tomentosa, Aremonia agrimonioides, Corylus colurna,
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Cotoneaster

tomentosa,

Dentaria

enneaphyllos,

Doronicum

austriacum, Euphorbia carniolica, Hacquetia epipactis, Helleborus
odorus, Knautia drymeia, Lonicera nigra, Omphalodes verna, Primula
vulgaris, Ruscus hypoglossum, Scopolia carniolica, Scrophularia
scopolii.
11

Fotografii

Anexa 2.11.24

B.Date specifice tipului de habitat 91K0 Păduri est-europene de stejar pufos la nivelul ariei
naturale protejate
Tabel nr.67
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
G1.6D51

habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de

15951.57 ha

habitat
5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

O categorie de habitate de interes comunitar, bine reprezentate în Parcul

habitat

Natural „Porţile de Fier”, atât ca răspândire, cât şi ca proporţie sunt
făgetele din grupul pădurilor ilirice de Fagus sylvatica (AremonioFagion). Conform celor prezentate în bibliografia de specialitate [Gafta
& Mounteford 2008], făgetele ilirice de la noi din ţară sunt habitate de
tranziţie între făgetele carpatice Symphytum–Fagion şi cele ilirice
Aremonio–Fagion. La noi în tară aceste făgete sunt extrazonale, ele
găsindu-se doar pe substrate carbonatice. Astfel de păduri sunt prezente
pe teritoriul Parcului Natural „Porţile de Fier” din extremitatea vestică
până în cea estică, pe versanţii mai însoriţi şi pe pantele mai puţin
înclinate. Compoziţia floristică a diverselor păduri variază, cuprinzând
atât flora de mull, cât şi flora de origine balcanică. În funcţie de prezenţa
în covorul ierbos a speciilor de Ruscus sau a speciei Helleborus odorus,
pădurile ilirice de fag din teritoriul de referinţă se încadrează, fie la
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habitatul R4114 păduri de fag cu Ruscus aculeatus, fie la habitatul
R4113 de păduri balcanice cu Helleborus odorus.
Păduri cu Ruscus aculeatus se regăsesc la Piatră Albă în poiana Lisa, pe
valea Ribişului unde se prezintă sub forma unor regenerări şi nuielişuri
de fag; în aceste nuielişuri există şi exemplare mature de 30-40 de ani,
restul fiind exemplare tinere, în curs de reconstituire a pădurii; de
asemenea pe drumul forestier de la Tisa-Potoc în valea Găurii există
făgete bine structurate, cu flora tipică şi cu ambele specii de Ruscus, atât
aculeatus, cât şi hipoglossum; se găsesc şi la drumul de Padina de la
Cucurbăta Mică la ogaşul Rău-Gârnic, unde pe lângă cele două specii
de Ruscus se remarcă numeroase exemplare de Daphne laureola.
La Padina Băii făgetele sunt de asemenea cu Ruscus aculeatus, fiind
păduri bine structurate, cu o compoziţie floristic diversă.
Făgetele cu Ruscus sunt prezente pe valea Slătinicului sub forma unor
arborete echiene rezultate din regenerare în urma defrişărilor.
Traseul spre Eibenthal parcurge făgete ilirice cu Ruscus, dar pe
suprafeţe restrânse, doar ”ochiuri” de făgete ilirice în alternanţă cu
quercete şi pinete; în schimb în această zonă se observă o bună
regenerare a făgetelor pe pajiştile nepăşunate şi necosite, devenite în
ultimii ani, pajişti împădurite cu fag. Arboretele ilirice sunt uşor de
remarcat la ieşirea spre Baia Nouă, cu majoritatea arborilor de cca. 3050 ani. Pe traseul văii ce merge spre Eibenthal se înşiruie arborete
frumoase de fag, bine structurate cu arborii eleganţi, cu o bună structură
pe vârste între 20 şi 50 de ani. Pe alocuri există suprafeţe exploatate cu
cca. 10 ani în urmă, rezultatele fiind o regenerare de nuieliş. Faptul că
făgetele se regenerează cu uşurinţă denotă optimul ecologic al speciilor
dominante şi caracteristice. În multe porţiuni unde făgetele coboară spre
vale, ele interferează cu arboretele de Alnus glutinosa.
7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.24

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015
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A.Date generale ale tipului de habitat 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpinion)
Tabel nr.68
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

Descriere
EC

G1.A164

3

Denumire habitat

Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion)

4

Palaearctic Habitats

44.323 Pre-Carpathian stream ash – alder woods

(PalHab)

44.6612 Western Pontic white – black poplar galleries

Habitatele din România

R4127 Păduri dacice mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus

(HdR)

sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Erythronium denscanis

6

Habitatele Natura 2000

91L0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Rusco-Carpinetum Horvat 1962

5

Asperulo taurinae-Carpinetum Soó et Borhidi in Soó 1962.
8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea generală a

Păduri de Quercus robur sau Q. petraea, uneori Q. cerris şi Carpinus

tipului de habitat

betulus, pe substrate atât carbonatice cât şi silicatice, în special pe soluri
brune de pădure, profunde, neutre până la uşor acide, cu humus de
calitate (având un grad ridicat de descompunere a resturilor organice),
din regiunea sud-est alpică şi dinarică, vestul şi centrul Balcanilor,
extinzându-se către nord spre Lacul Balaton, mai ales în zone deluroase
şi submontane, văi fluviale şi câmpiile Drava şi Sava. Clima este mai
continentală decât în regiunile submediteraneene şi mai caldă decât în
Europa centrală; aceste păduri sunt intermediare între cele de stejar cu
carpen (ex., 9170) din Europa centrală şi cele din Balcani, şi se
contopesc către nord cu pădurile panonice de stejar (91G0). Prezintă o
bogăţie specifică mult mai mare decât pădurile de stejar din Europa
centrală.

10

Specii caracteristice

Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris, Carpinus betulus, Acer
tataricum, Tilia tomentosa, Fraxinus angustifolia subsp. pannonica,
Euonymus verrucosa, Adoxa moschatellina, Erythronium dens-canis,
Knautia drymeia, Asperula taurina, Lathyrus venetus, Potentilla
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micrantha, Dianthus barbatus, Luzula forsteri, Primula vulgaris,
Ruscus aculeatus, Tamus communis.
11

Fotografii

Anexa 2.11.25

B.Date specifice tipului de habitat 91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (ErythronioCarpinion)
Tabel nr.69
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului de

Descriere
G1.A164

habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de

3691.20 ha

habitat
5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

Pădurile dacice mixte sunt concentrate preponderent în zona estică a

habitat

parcului, pe valea Slătinicului, valea Mala. Deşi se prezintă ca păduri
mature, bine structurate, faţă de tipologia standard a acestor păduri, ele
diferă ca proporţie a edificatorilor. Atât Quercus petraea gorunul, cât şi
Fagus sylvatica-fagul, înregistrează proporţii mai mici decât normal, în
favoarea speciei Carpinus-betulus-carpenul. De asemenea, în covorul
ierbos, pe lângă speciile europene caracteristice tipului de habitat, se
găsesc specii balcanice cu preferinţe termofile. Aceste particularităţi
trădează, pe de o parte, o perioadă de exploatare a pădurilor, probabil cu
peste 50 de ani în urmă şi o regenerare mult mai rapidă a carpenului,
ceea ce face ca acesta să fie dominant pe multe dintre suprafeţe, iar pe
de altă parte staţiunile blânde, care favorizează speciile balcanice.
Diversitatea covorului ierbos, şi compoziţia lui certifică încadrarea
arboretelor în habitatul de referinţă.

7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.25

habitat [hartă]
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8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015

A.Date generale ale tipului de habitat 91M0 Păduri panonice – balcanice de stejar turcesc
Tabel nr.70
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea

tipului

Descriere
de

habitat
2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic
Habitatele

Habitats
din

Nu are
Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc

(PalHab)
5

EC

41.7696 PreCarpathian Quercus cerris-Quercus petraea forests

România R4133 Păduri balcanice de gorun (Quercus petraea) cu Helleborus

(HdR)

odorus
R4140 Păduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q.
cerris) și tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychnis coronaria
R4149 Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu
Pulmonaria mollis
R4150 Păduri danubian-balcanice de cer (Quercus cerris) cu Festuca
heterophylla
R4151 Păduri balcanice mixte de cer (Quercus cerris) cu
Lithospermum purpurocoeruleum
R4152 Păduri dacice de cer (Quercus cerris) și carpen (Carpinus
betulus) cu Digitalis grandiflora

6

Habitatele Natura 2000

91M0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Quercetum petraeae-cerris Soó (1957) 1969 (inclusiv subas. tilietosum
tomentosae Pop et Cristea 2000)
Aremonio-Quercetum petraeae Hoborka 1980
Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris Soó 1957
Quercetum cerris Georgescu 1941
Quercetum frainetto-cerris (Georgescu 1945) Rudski 1949
Carpino-Quercetum cerris Klika 1938 (Boşcaiu et al. 1969)
244

Quercetum frainetto Păun 1964
Fraxino orni-Quercetum dalechampii Doniţă 1970
Nectaroscordo-Tilietum tomentosae Doniţă 1970
Galantho plicatae-Tilietum tomentosae Doniţă 1968
Orno-Quercetum praemoesicum Roman 1974 (inclusiv subas.
coryletosum colurnae).
8

Tipuri de pădure (TP)

9

Descrierea

generală

tipului de habitat

a Păduri subcontinentale xero-termofile de Quercus cerris, Q. petraea
sau Q. frainetto şi alte specii de stejari caducifoliaţi, local păduri de Q.
pedunculiflora sau Q. virgiliana, din Câmpia Panonică, dealurile şi
câmpiile din vestul şi sudul României, 75 zonele deluroase din nordul
Balcanilor şi din etajul supra-mediteranean al nordestului Greciei
continentale, din Anatolia supra-mediteraneană şi munţii de mică
înălţime cu Acer tataricum. Sunt distribuite în general la altitudini
cuprinse între 250 şi 600 (800) m deasupra nivelului mării şi dezvoltate
pe substrate diferite: calcare, andezite, bazalt, loess, argilă, nisip, etc.,
pe soluri brune slab acide, de obicei profunde.

10

Specii caracteristice

Quercus petraea, Q. dalechampii, Q. polycarpa, Q. cerris, Q. frainetto,
Acer tataricum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Tilia tomentosa,
Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Festuca heterophylla, Carex
montana, Poa nemoralis, Potentilla alba, P. micrantha, Tanacetum
corymbosum, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Vicia
cassubica, Viscaria vulgaris, Lychnis coronaria, Achillea distans, A.
nobilis, Silene nutans, S. viridiflora, Hieracium racemosum, H.
sabaudum, Galium schultesii, Lathyrus niger, Veratrum nigrum,
Peucedanum oreoselinum, Helleborus odorus, Luzula forsteri, Carex
praecox, Pulmonaria mollis, Melittis melissophyllum, Glechoma
hirsuta,

Geum

urbanum,

Genista

tinctoria,

Lithospermum

purpurocaeruleum (syn. Buglossoides purpurocaerulea), Calluna
vulgaris, Primula acaulis subsp. rubra, Nectaroscordum siculum,
Galanthus plicatus.
11

Fotografii

Anexa 2.11.26
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B.Date specifice tipului de habitat 91M0 P Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc;
Tabel nr.71
Nr
1

Informaţie/Atribut

Descriere

Codul unic al tipului de Nu are
habitat

2

Statutul

de

prezenţă Larg răspândit

de

prezenţă natural

[spaţial]
3

Statutul

[management]
4

Suprafaţa

tipului

de 13080.80 ha

habitat
5

Perioada de colectare a 2013-2014
datelor din teren

6

Distribuţia
habitat

tipului

de Pentru habitatul 91M0 Păduri panonice balcanice de stejar turcesc
întâlnim următoarele particularităţi. Litosolurile şi erodisolurile sunt
prezente în zona de vest a zonei, acolo unde s-a instalat habitatul în
imediata apropiere a terenurilor agricole la nord de Belobreşca şi Divici.
Pe valea Liborajdea se evidenţiază rendzine litice cu roci compacte la
zi. În zona Sicheviţa se întâlnesc protosolurile aluviale şi litosoluri. Mai
la nord, pe valea Sicheviţa reapar rendzinele litice şi rocile compacte la
zi, de asemenea pe valea Gramensca, mai apar protosolurile aluviale şi
soluri aluviale (gleizate) cu răspândire longitudinală pe vale. În partea
de est a localităţii Berzasca, aproape de Dunăre apar soluri brune
podzolite (mezo şi oligobazice) şi soluri brune acide sub pădure. În
amonte de Şviniţa, pe versanţi dinspre Dunăre se evidenţiază o zonă
întinsă de litosoluri şi stâncării şi pe interfluviile din această zonă
podzoluri erodate pe care sa consolidat habitatul 91M0. În aval de râul
Lut, toată zona cuprinsă între Dunăre, până în apropiere de Eibenthal şi
în est până la valea Plavişeviţa se deosebeşte ca o particularitate prin
prezenţa erubaziomurilor şi soluri brune eubazice. În zona de nord a
Orşovei apar solurile acide acestea continuându-se în zone compacte
până la pârâul Tarovăţ şi localitatea Iloviţa. În extremitatea estică spre
depresiunea Severinului particularităţile întâlnite sunt caracterizate de
solurile brune şi albice pseudogleizate, soluri acide şi regosoluri slab
evoluate.
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Altitudinile existente, care contrastează cu mediile generale sunt
întâlnite în zona de sud a parcului, în lungul Dunării, aproape pe toată
lungimea sa, acestea de cele mai multe ori coincizând cu feţele Dunării,
versanţi care se prăvălesc spre Dunăre şi pe văile mai largi şi evazate
unde habitatul coboară la altitudini destul de mici. Zona depresionară
dintre Eşelniţa şi Orşova este o condiţie particulară la acest aspect legat
de distribuţia habitatului pe trepte altitudinale, aici habitatul ajungând
pană la nivelul Dunării, la o cota de aproximativ 65 m.
La est de Orşova şi golful Cernei, se evidenţiază o zonă compactă care
prezintă altitudini sub 200 m, o zonă ce se întinde la sud de vârful Alion,
pâna la Dunăre şi pe valea Bahnei până la graniţa de nord a parcului. În
extremitatea estică în depresiunea Severinului, pe dealurile aflate de-o
parte şi alta a văii Jidoştiţa deasemenea, habitatul coboară undeva pe la
altitudinea de 100 m.
Geologia acestui tip de habitat este foarte bine mozaicată caracterizată
prin câteva zone care contrastează faţa de cea tipică. Astfel în zona
vestică habitatul se structurează pe şisturi verzi tufogene şi sericitocloritoase şi filite, în apropiere de Balta Nera. Deasemenea, fapt
contrastant, este granitoidul situat între valea Liborajdea şi localitatea
Sicheviţa. Între valea Oreviţa şi valea Berzasca se regăsesc habitate cu
suprafeţe nu foarte mari răspândite pe zona de diaftoreză cu gnaise,
gnaise granitice, amfibolite, roci diaftorizate, calcare cristaline. În
amonte de Şviniţa, Feţele Dunări sunt alcătuite din conglomerate, gresii,
şisturi argiloase roşii, porfire aglomerate printre ele înserându-se mici
zone cu riolite. În partea de sud a parcului în zona de confluenţă a râului
Lut cu Dunărea, regăsim epigabrourile de Plavişeviţa şi la sud de
Eibenthal geologia este structurată pe peridotite şi dunite serpentinizate.
În vecinătatea localităţii Orşova, fundamentul este alcătuit din
micaşisturi, paragnaise. Spre Drobeta Turnu-Severin, la nord de valea
Luchiţei, deasemenea predomină micaşisturi şi paragnaise.
7

Distribuţia

tipului

de Anexa 2.11.26

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind ”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile
sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
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A.Date generale ale tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen
Tabel nr.72
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea

tipului

Descriere
de

habitat
2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic
Habitatele

Habitats
din

G1.A162
Păduri dacice de stejar şi carpen

(PalHab)
5

EC

41.2C22 Moldo-Muntenian sessile oak-hornbeam forest

România R4124 Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica)

(HdR)

şi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii
R4125 Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica), tei (Tilia cordata) cu Carex pillosa
R4126 Păduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis
R4128 Păduri getice – dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria
bulbifera
R4135 Păduri vest-pontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei
argintiu (Tilia tomentosa) şi carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium
cernuum
R4143 Păduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu
Melampyrum bihariense
R4147 Păduri danubiene mixte de stejar pedunculat (Quercus robur) şi
tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Scutellaria altissima

6

Habitatele Natura 2000

91Y0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovács 1973) Täuber 1992
Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975
Melampyro bihariensis-Carpinetum (Borza 1941) Soó 1964 em.
Coldea 1975
Evonymo nanae-Carpinetum (Borza 1937) Seghedin et al. 1977
Galio kitaibeliani-Carpinetum Coldea et Pop 1988
Ornithogalo-Tilio-Quercetum Dihoru 1976
Tilio tomentosae-Quercetum dalechampii Sârbu 1978.

8

Tipuri de pădure (TP)
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9

Descrierea generală a

Păduri de Carpinus betulus şi diverse specii de Quercus, de pe

tipului de habitat

versanţii şi piemonturile Carpaţilor Orientali şi Meridionali, şi din
podişurile din vestul Ucrainei; păduri extrazonale, adesea izolate, de
stejar şi carpen din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din zona
de silvostepă est-panonică şi vest-pontică şi din dealurile pre-pontice
din sud-estul Europei. Acestea se caracterizează printr-un amestec de
specii submediteraneene de Quercion frainetto şi, în est, de specii
pontice (euxinice).

10

Specii caracteristice

Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, Q.
cerris, Q. frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus eleagrifolia, Cotinus
coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, C. brevicollis, Carpesium
cernuum, Dentaria bulbifera, Galium schultesii, Festuca
heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii,
Melampyrum bihariense, Aposeris foetida, Helleborus odorus.

11

Fotografii

Anexa 2.11.27

B.Date specifice tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
Tabel nr.73
Nr
1

Informaţie/Atribut

Descriere

Codul unic al tipului de G1.A162
habitat

2

Statutul

de

prezenţă Larg răspândit

de

prezenţă natural

[spaţial]
3

Statutul

[management]
4

Suprafaţa

tipului

de 21301.80 ha

habitat
5

Perioada de colectare a 2013-2014
datelor din teren

6

Distribuţia
habitat

tipului

de Pentru habitatul 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen întâlnim
următoarele particularităţi:
Solurile sunt caracterizate prin aciditatea crescută a acestora la nord de
localitatea Radimna, pe valea cu acelaşi nume, de litosoluri, stâncării şi
soluri erodate la vest de localitatea Moldova Nouă. Ceva mai în aval,
spre Dunăre apar rendzinele litice, între pârâul Liborajdea. Pe valea
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Sirinia, la nord de localitatea Cozla apar din nou solurile acide pe care
s-a instalat habitatul şi soluri acide sub pădure pe valea Tişoviţa. În zona
de nord a localităţii Şviniţa, habitatul este caracterizat prin litosoluri şi
stâncării.
Pe valea Eşelniţa particularitatea acestui tip de habitat este redată de
prezenţa substratului pedologic, de tipuri de sol acide şi solurile spălate,
luvice. Aspecte particulare sunt semnalate şi în vestul regiunii unde se
regăsesc pe valea Vodiţa tipurile de sol gleizate, luvice şi albice, precum
şi soluri erodate, destul de des întâlnite în parc.
Sub aspectul treptelor de relief pe care acest tip de habitat îl ocupă,
caracteristicile sunt ca la majoritatea habitatelor analizate şi anume,
înălţimea la care se regăseşte habitatul este mai mică decât media
generală. Astfel se semnalează suprafeţele de pe valea Radimnei şi
vecinătatea localităţi Moldova Nouă acolo unde pădurile tind să coboare
către lunca Dunării. Aceiaşi ierarhizare se regăseşte şi pe versanţii
dinspre Dunăre şi pe platoul de pe Ciucaru Mare.
Structura petrografică este variată, particularităţile relevante reies din
faptul că suprafeţele de habitat s-au instalat şi pe alt substrat geologic
decât cel general. Se evidenţiază apariţia şisturilor verzi tufogene şi
filitele în extremitatea vestică şi în nordul bazinului Ravensca, a
suprafeţelor nu foarte însemnate dar suficient cât să necesite semnalare,
amplasate pe granitoidele din aval de Liborajdea. O suprafaţă mare de
habitat se regăseşte şi între valea Oreviţa şi valea Berzasca, în zona de
nord, acolo unde habitatul s-a instalat pe zona de diaftoreză cu gnaise,
amfibolite, roci diaftorizate. În zona centrală a parcului, localitatea
Bigăr, caracteristicile geologice sunt caracterizate prin tip de roci
sedimentare cum ar fi conglomerate, gresii cu intercalaţii de argilă
cărbunoasă, calcare spastice. Ceva mai la sud spre Şviniţa apar
epigabrourile de Plavişeviţa şi peridotitele în apropierea localităţi
Eibenthal şi Baia Nouă. Se mai individualizează granitoidele din partea
de vest a localităţi Eşelniţa de pe valea Mala şi valea Ghiolhanului.
7

Distribuţia

tipului

de Anexa 2.11.27

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind ”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile
sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
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A.Date generale ale tipului de habitat 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus
alba
Tabel nr.74
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea

tipului

Descriere
de

habitat
2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic
Habitatele

Habitats
din

G1.365
Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba

(PalHab)
5

EC

44162 Pontic willow galleries

România R4406 Pãduri danubian-panonice de plop alb (Populus alba) cu Rubus

(HdR)

caesius
R4407 Pãduri danubiene de salcie albã (Salix alba) cu Rubus caesius
R4408 Pãduri danubiene de salcie albã (Salix alba) cu Lycopus
exaltatus

6

Habitatele Natura 2000

92A0

7

Asociaţii vegetale (AV)

Salici-Populetum Meijer-Drees 1936.

8

Tipuri de pădure (TP)

Indubitabil, tipurile 91E0 şi 92A0 se suprapun parţial, datorită
menţionării comunităţilor de salcie albă în definiţia ambelor habitate.
Pentru a înlătura orice confuzie, s-au inclus în acest habitat numai
pădurile de plop alb, pure sau amestecate cu salcie albă, care se
dezvoltă pe soluri aluviale mai evoluate şi prezintă un cortegiu mai
numeros de specii.

9

Descrierea generală a

Păduri de luncă (zăvoaie) din bazinul mediteranean şi cel al Mării

tipului de habitat

Negre dominate de Salix alba, S. fragilis sau alte specii de salcie
înrudite cu acestea (44.141).
Păduri de luncă multistratificate mediteraneene şi central-eurasiene cu
Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Acer spp., Tamarix
spp., Quercus robur, Q. pedunculiflora, Fraxinus angustifolia, F.
pallisiae, liane. Speciile de plop de talie mare domină de obicei
coronamentul prin înălţimea lor.

10

Specii caracteristice

Salix alba, Populus alba.

11

Fotografii

Anexa 2.11.28
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B.Date specifice tipului de habitat 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba şi Populus alba
Tabel nr.75
Nr
1

Informaţie/Atribut
Codul unic al tipului

Descriere
G1.365

de habitat
2

Statutul de prezenţă

Larg răspândit

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de

21301.80 ha

habitat
5

Perioada de colectare a 2013-2014
datelor din teren

6

Distribuţia tipului de

Arboretele de sălcii şi plopi ocupă suprafeţe destul de restrânse la scara

habitat

întregului teritoriu. Habitatele lor caracteristice sunt concentrate doar dea lungul Dunării, pe o fâşie îngustă, care în prezent este ocupată în cea
mai mare parte de terenuri agricole, dar şi de tufărişuri compacte de
Amorpha fruticosa. Sălcişuri tipice au fost identificate la Balta Nera şi pe
Ostrov, dar şi aici pe suprafeţe mici.

7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.28

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind ”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile
sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale tipului de habitat 9530 Păduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici
Tabel nr.76
Nr
1

Informaţie/Atribut
Clasificarea tipului de
habitat

2

Codul unic al tipului de
habitat

3

Denumire habitat

4

Palaearctic Habitats
(PalHab)

Descriere
EC

G3.562
Păduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici
42.662 Banat pine forest
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Habitatele din România

R4218 Păduri-rariști sud-est carpatice de pin negru (Pinus nigra ssp.

(HdR)

banatica) cu Genista radiata

6

Habitatele Natura 2000

9530

7

Asociaţii vegetale (AV)

Genisto radiatae-Pinetum nigrae Resmeriţă 1972.

8

Tipuri de pădure (TP)

42.62 – Păduri vest-balcanice de Pinus nigra - Pinus nigra subsp. nigra

5

din munţii Dinarici şi ai zonei Pelagonice; Păduri de Pinus nigra subsp.
dalmatica din zona coastei dalmaţiene.
9

Descrierea generală a

Păduri din etajul montan mediteranean, pe substrat dolomitic (mare

tipului de habitat

toleranţă la magneziu), dominate de pini din grupul Pinus nigra, adesea
cu o structură densă.

10

Specii caracteristice

Pinus nigra

11

Fotografii

Anexa 2.11.29

B.Date specifice tipului de habitat 9530 Păduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici
Tabel nr.77
Nr

Informaţie/Atribut

Descriere

1

Codul unic al tipului de

G3.562

habitat
2

Statutul de prezenţă

marginal

[spaţial]
3

Statutul de prezenţă

natural

[management]
4

Suprafaţa tipului de

1619.98 ha

habitat
5

Perioada de colectare a

2013-2014

datelor din teren
6

Distribuţia tipului de

În apropiere de Moldova Nouă apar suprafeţe de pin negru, situate pe

habitat

soluri brune acide, luvice şi pe soluri gleizate. La vest de Şviniţa se
întâlneşte endemitul, situat pe soluri podzolice. Mai la est în bazinul
râurilor Tişoviţa şi Liubotina apar erubaziomurile şi pe Feţele Dunări,
litosolurile şi stâncăriile.
Treptele de relief al acestui habitat raportat la suprafaţa parcului este
total diferit faţă de caracteristicile generale, aici întâlnindu-se altitudini
mult mai mici. Apar în zona localităţi Moldova Noua, Feţele Dunării,
unde coboară frecvent sub 400 m, la confluenţa pârâielor Tişoviţa şi
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Liubotina cu Dunărea, acesta coboară până la altitudinea de 100 m. În
estul localităţii Orşova, de-o parte şi de alta a pârâului Slătinicului se
regăseşte acest endemit, altitudinea minimă în zona respectivă ajungând
la 90 m.
Aspectele substratului geologic particulare sunt caracterizate prin rocile
din categoria metamorficelor, cu precădere în zona localităţii Moldova
Nouă, evidenţiate prin existenţa şisturilor verzi tufogene şi sericitocloritoase, a rocilor magmatice reprezentate de granitoide, acolo unde
cresc biotopuri pe suprafeţe restrânse între valea Liborajdea şi Cameniţa
şi a suprafeţelor cu peridotit şi epigabrouri de pe văile Tişoviţa şi
Liubotina. În extremitatea estică, în depresiunea Severinului, vârful La
Pietroi (271m) apare habitat asociat micaşisturilor şi paragnaiselor.
7

Distribuţia tipului de

Anexa 2.11.29

habitat [hartă]
8

Alte informaţii privind

”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile

sursele de informaţii

de Fier”, proiect Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui
management adecvat al biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 20122015

Habitate Natura 2000
Conform formularului standard al sitului Natura2000 pentru ROSCI206 Porțile de Fier au fost
identificate un număr de 29 de habitate de interes comunitar, din care 4 sunt prioritare. În urma
activității de cartografiere a habitatelor în teren au fost confirmate 34 de habitate de interes comunitar,
din care 7 sunt prioritare.
În teren, în perioada 2013-2014, nu a fost confirmat habitatul prioritar 6120. Acest fapt este
precizat în ”Studiu privind cartarea habitatelor din arealul Parcului Natural Porțile de Fier”, proiect
Parcul Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al biodiversității, POS Mediu,
Axa IV, 2012-2015.
De asemenea, lucrările de cercetare conduse de Dănuț Chira et.al., publicate în
”Biodiversitatea ariilor potejate din zona Socol – Moldova Nouă”, Lucrări de cercetare, seria II,
Editura Silvică, 2011 acest tip de habitat nu este identificat.
Habitate după clasificarea națională
În urma cartografierii habitatelor, din punct de vedere al clasificării habitatelor în sistemul
național, în arealul parcului s-au identificat un număr de 103 habitate de interes național.
Speciile de floră și faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată, sunt redate în
tabelele următoare:
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A.Date generale ale speciei Barbastella barbastellus
Tabel nr.78
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1308

2

Denumire științifică

Barbastella barbastellus

3

Denumire populară

Liliacul cârn

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie, cu bot scurt și bombat. Urechile sunt unite la bază,
iar marginile lor interne se ating deasupra capului. Nările se deshid în sus.
Urechi mai scurte de 20 mm, cu 5–6 pliuri orizontale. Tragusul este destul
de lung, depășind jumătate din înălţimea urechii, și se îngustează către
vârf, care este rotunjit. Adesea urechile au o excrescenţă ca un nasture în
mijlocul marginii exterioare. Pintenul ajunge până la jumătatea
uropatagiului și prezintă epiblemă. Blana de pe partea dorsală este
negricioasă, mai deschisă la vârfuri. Lungimea antebraţului este cuprinsă
între 36,5–44,0 mm.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Vara se adăpostește în scorburi sau în fisurile de sub scoarţa arborilor
bătrâni, mai rar în clădiri. Coloniile de naștere sunt formate de obicei din
10–15 femele. Hibernează în adăposturi subterane, peșteri, galerii de
mină, pivniţe sau scorburi de copaci. Fiind foarte rezistent la frig, în
peșteri poate fi întâlnit, în general, în apropierea intrării. Vânează în
primul rând în păduri de foioase, în jurul vegetaţiei de pe marginea
apelor, dar și deasupra suprafeţelor de apă. Are un zbor foarte rapid și
agil și vânează aproape de vegetaţie.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.16

B.Date specifice speciei Barbastella barbastellus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.79
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Barbastella barbastellus

2

Informații specifice

O colonie importantă a fost identificată în iarna anului 2015 în Grota

speciei

Haiducească.
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3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă, populație estimată la capitolul 6

7

Perioada de colectare a

2014-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Peștera Grota Haiducească
Peștera Gaura cu Muscă
Peștera Gura Ponicovei
Tuneluri Ponicova
Tuneluri Gura Văii
Fiind specie care vara se adăpostește în scoruri și sub scoarța copacilor,
putem spune că are o răspândire în tot arealul parcului, fie ca habitat de
reproducere/maternitate/hibernare, fie ca habitat de hrănire.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.16

hartă
10

Alte informații privind

Rapoarte ale Asociației Centrul pentru Cercetarea și Conservarea și

sursele de informații

Conservarea Liliecilor 2014-2020

A.Date generale ale speciei Miniopterus schreibersii
Tabel nr.80
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1310

2

Denumire științifică

Miniopterus schreibersii

3

Denumire populară

Liliacul cu aripi lungi

4

Descrierea speciei

Singura specie europeană din familia Miniopteridae are botul foarte scurt
și o frunte bombată. Urechile sunt scurte și triunghiulare și nu depășesc
vârful capului, care are o blăniţă densă, scurtă și erectă, atingând spatele
nasului. Aripile sunt foarte lungi și înguste, iar în repaus al treilea și al
patrulea deget sunt îndoite spre interior între prima și a doua falangă. A
doua falangă a celui de-al treilea deget depășește de aproximativ trei ori
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lungimea primei falange. Penisul este subţire și lung. Pintenul ajunge la
o treime sau cel mult la jumătatea uropatagiului și nu prezintă epiblemă.
Blana de pe partea dorsală este de culoare grimaronie, uneori maro sau
negricioasă. Abdomenul are o nuanţă de gri ceva mai deschis. Lungimea
antebraţului este cuprinsă între 42,0–48,0 mm.
5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Coloniile se adăpostesc, de obicei, în peșteri pe tot parcursul anului, dar
mai rar și în mine sau alte tipuri de adăposturi subterane. Preferă peșterile
cu intrări mari, din regiunile carstice din zona de deal și de munte.
Exemplare solitare sau grupuri mici pot fi întâlnite într-o varietate de
adăposturi, în clădiri, în structura podurilor. Preferă zonele cu multe
păduri. Are un zbor rapid și manevrabil, vânează sub coronamentul
pădurii, peste suprafeţe de apă, sau aproape de vegetaţie. Datorită mărimii
coloniilor, uneori exemplarele trebuie să zboare distanţe destul de mari
de la adăposturi până la habitate favorabile.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.9

B.Date specifice speciei Miniopterus schreibersii la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.81
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Miniopterus schreibersii

2

Informații specifice

Cea mai importantă colonie cunoscută este în Grota Haiducească.

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă, populație estimată la capitolul 6.

7

Perioada de colectare a

2014-2017

datelor
8

Distribuția speciei

Peștera Grota Haiducească
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Peștera Gaura cu Muscă
Tuneluri Baziaș
Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate, răspândite
pe toată suprafața ariei naturale protejate.
9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.9

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”, 2014

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Myotis bechsteinii
Tabel nr.82
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1310

2

Denumire științifică

Myotis bechsteinii

3

Denumire populară

Liliacul cu urechi late

4

Descrierea speciei

Liliac de talie medie cu urechi foarte mari, mai lungi de 20 mm (21–26
mm), care atunci când sunt pliate în faţă depășesc cu aproape jumătate
din lungime vârful botului (se extind cu mai mult de 8 mm). Membrana
aripii (plagiopatagiul) se prinde la baza primului deget. Lungimea
antebraţului este cuprinsă între 39,0–47,0 mm. Marginea externă a
urechii are 9–11 pliuri transversale. Pintenul este drept, uneori cu o
margine îngustă a pielii. Blana de pe partea dorsală este brun sau brunroșiatic, de care se delimitează clar partea ventrală cu un colorit bej sau
gri deschis.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Este o specie caracteristică pădurilor mature de foioase, cu mulţi arbori
bătrâni. Poate fi prezentă și în păduri mixte sau chiar de conifere, dacă
acestea sunt situate în apropierea unor habitate optime pentru specie.
Coloniile de naștere, alcătuite din 10–30 de femele sunt localizate în
scorburi, pe care le alternează frecvent, sau, mai rar, în clădiri.
Hibernează în diferite tipuri de adăposturi subterane și în scorburi.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.15
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B.Date specifice speciei Myotis bechsteinii la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.83
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Myotis bechsteinii

2

Informații specifice

Deși specia nu a fost încă observată, specialiștii consideră că specia

speciei

este prezentă în arealul parcului.

Statutul de prezență

Permanent

3

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2014-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Nu există locații sigure

9

Distribuția speciei -

Harta estimată pe baza opiniei experților Anexa 2.12.2.15

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”, 2014

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Myotis oxygnathus
Tabel nr.84
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1307

2

Denumire științifică

Myotis oxygnathus

3

Denumire populară

Liliac comun mic

4

Descrierea speciei

Liliac de talie puţin mai mică în comparaţie cu liliacul comun; lungimea
antebraţului în general este cuprinsă între 50,5–62,1 mm. Urechi înguste
(lăţime mai mică de 16 mm) și mai scurte, cu lungime mai mică de 24,5
mm (21,0–24,3 mm). Marginea frontală a urechii este mai puţin curbată
în spate, iar marginea externă a urechii prezintă, în general, 5-6 pliuri
transversale. Tragusul în formă de lance este îngust la bază și atinge ca
înălţime jumătate din lungimea urechii. De obicei, abdomenul este de un
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alb mai strălucitor decât la liliacul comun. Are siluetă mult mai zveltă
decât specia pereche și un aspect al feţei mai “deschis“ datorită botului
mai scurt și a pielii mai netede. Unii indivizi prezintă un smoc de păr
albicios la nivelul capului, între urechi. Liliacul comun în general nu are
această pată albă.
5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Coloniile de naștere pot fi întâlnite în clădiri sau în adăposturi
subterane, fiind alcătuite uneori din câteva mii de exemplare.
Hibernează în adăposturi subterane naturale sau artificiale. Coabitează
adesea cu liliacul comun în adăposturile de reproducere și de hibernare.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.11

B.Date specifice speciei Myotis oxygnathus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.85
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Myothis oxygnathus

2

Informații specifice

Sinonim: Myotis blythii. Populația acestei specii este estimată de către

speciei

experți în comun cu populația speciei Myotis myotis, deoarece trăiesc
în colonii mixte, în cele mai multe dintre cazuri, iar determinarea lor
corectă ar putea fi făcută doar pe baza capturării indivizilor.

3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezența certă, populație estimată la capitolul 6

7

Perioada de colectare a

2014-2018

datelor
8

Distribuția speciei

Peștera Grota Haiducească
Peștera Gaura cu Muscă
Peștera Gura Ponicovei
Grota Veterani
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Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate, răspândite
pe toată suprafața ariei naturale protejate.
9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.11

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Myotis capaccinii
Tabel nr.86
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1316

2

Denumire științifică

Myotis capaccinii

3

Denumire populară

Liliacul cu degete lungi

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie. Plagiopatagiul se inseră pe tibie, deasupra
călcâiului. Piciorul este foarte mare, iar tragusul lung, atingând sau chiar
depășind jumătate din lungimea urechii, puţin curbat, în formă de S. Tibia
și uropatagiul sunt acoperite, atât pe partea dorsală cât și pe cea ventrală,
cu păr pufos, de la picior până aproape de mijlocul uropatagiului. Blana
de pe spate este cenușiu deschisă, rar cu nuanţe maronii. Blana de pe
partea ventrală este gri. Lungimea antebraţului este cuprinsă între 38,0–
44,0 mm (rar mai mult de 43,0 mm). Nările sunt proeminente, dând
speciei un profi l caracteristic. Penis ușor dilatat către vârf.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Este o specie caracteristică zonelor carstice cu multe peșteri și
suprafeţelor întinse de apă (râuri, lacuri). Se adăpostește în peșteri și
galerii de mină pe tot parcursul anului. Exemplarele solitare pot ocupa o
varietate de adăposturi: clădiri, fi suri din structura podurilor, pivniţe,
crăpături în stâncă. Vânează aproape exclusiv peste suprafeţe de apă
stătătoare sau cu un curs lent.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.12
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B.Date specifice speciei Myotis capaccinii la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.87
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Myotis capaccinii

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă, populație estimată la capitolul 6

7

Perioada de colectare a

2013-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Tuneluri Baziaș
Peștera Gaura cu Muscă
Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate, răspândite
pe toată suprafața ariei naturale protejate.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.12

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Myotis dasycneme
Tabel nr.88
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1318

2

Denumire științifică

Myotis dasycneme

3

Denumire populară

Liliacul de iaz

4

Descrierea speciei

Este o specie de talie medie; lungimea antebraţului depăşeşte 42 mm (de
obicei, 43,0–50,0 mm). Tragusul este relativ scurt (mai scurt decât
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jumătate din lungimea urechii) şi pentru o specie a genului Myotis
neobişnuit de rotunjit la vârf. Plagiopatagiul se inseră pe călcâi.
Uropatagiul prezintă fire de păr albicioase, foarte fine, pe partea
inferioară, de-a lungul tibiei până la pinten. Piciorul este mai mare decât
jumătate din lungimea tibiei și prezintă peri lungi. Marginea posterioară
a urechii nu prezintă o indentaţie distinctă. Blana este deasă şi de culoare
gri-maroniu pe partea dorsală şi gri-alb pe cea ventrală. Penisul este mai
lat la bază şi se îngusteazã treptat către vârf.
5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Adăposturile de vară sunt situate în clădiri, poduri, crăpături ale zidurilor,
turnuri de biserici, dar şi în scorburi. Hibernează, în adăposturi subterane
naturale şi artificiale: peşteri, mine, tuneluri, pivnițe. Vara poate fi întâlnit
aproape exclusiv la altitudini mici, în zona de şes, însă, în perioada de
hibernare apare şi în zona montană. Vânează peste suprafețe calme de
apă, râuri, canale late, lacuri, iazuri. Are un zbor mai rapid, iar deasupra
apei zboară la o înălțime mai mare decât liliacul de apă

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.13

B.Date specifice speciei Myotis dasycneme la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.89
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Myotis dasycneme

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă, populație estimată la capitolul 6

7

Perioada de colectare a

2010-2018

datelor
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8

Distribuția speciei

Peștera Gaura cu Muscă
Este specificat punctul unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire luciul de apă, astfel considerânduse habitat de hrănire tot arealul ROSPA0026 Cursul Dunării BaziașDunăre.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.13

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor
A review of the occurrence data of the pond bat (Myotis dasycneme) in
its southern distribution range, Tamàs Görföl et al., 2018

A.Date generale ale speciei Myotis emarginatus
Tabel nr.90
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1321

2

Denumire științifică

Myotis emarginatus

3

Denumire populară

Liliacul cărămiziu

4

Descrierea speciei

Este o specie de talie medie, cu o lungime a antebraţului de >37 mm
(36,1–44,7 mm). Indentaţia de pe marginea exterioară a urechii este
aproape în formă de unghi drept. Vârful tragusului nu atinge ca lungime
indentaţia urechii. Pintenul nu prezintă epiblemă sau altă margine de
piele. Blana de pe partea dorsală este lungă, lânoasă şi, în special în cazul
indivizilor adulţi, de o nuanţă roşiatică. Marginea liberă a uropatagiului
prezintă uneori peri vizibili, dar de obicei cu păr rar, scurt şi moale, care
uneori se observă greu, sau poate fi chiar absent. Pielea care acoperă
testiculele şi epididimul este pigmentată în negru, chiar şi în cazul
masculilor maturi.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Coloniile de vară pot fi întâlnite în podurile clădirilor, uneori chiar şi în
oraşele mari, sau în peşteri. Formează frecvent colonii mari, de sute de
exemplare, adesea împreună cu alte specii, în primul rând cu specii ale
genului Rhinolophus şi cu Myotis myotis. Hibernează în peşteri, mine,
pivniţe, solitar sau în grupuri mici, la temperaturi relativ ridicate (6–
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12°C). Vânează în păduri de foioase, deasupra păşunilor cu arbori, a
tufărişurilor, evitând habitatele deschise. Zboară aproape de vegetaţie şi
în coronament, capturând prada şi de pe frunze.
7

Fotografii

B.Date specifice speciei Myotis emarginatus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.91
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Myotis emarginatus

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Peștera Gura Ponicovei
Peștera Veterani
Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante.
Dar specia folosește ca habitat de hrănire habitate de pădure, conform
părerii expertului nu mai departe de 5 km de adăpost.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.14

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor
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A.Date generale ale speciei Myotis myotis
Tabel nr.92
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1324

2

Denumire științifică

Myotis myotis

3

Denumire populară

Liliacul comun

4

Descrierea speciei

Specie de talie mare, având lungimea antebraţului cuprinsă între 55,0–
67,8 mm. Se caracterizează printr-un bot masiv și urechi late (>16 mm)
și mai lungi de 24,5 mm (24,4–27,8 mm). Marginea anterioară a urechii
este curbată în spate, iar marginea posterioară are, de obicei, 7–8 pliuri
transversale. Tragusul este lat la bază și prezintă, la majoritatea
indivizilor, o mică pată întunecată în vârf. Blana este de culoare brună
sau brun-roșcată pe partea dorsală, iar pe partea ventrală în general alb
murdar, sau chiar gălbui în jurul gâtului.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Coloniile de naștere alcătuite uneori din câteva mii de exemplare pot fi
întâlnite în turnuri de biserici, poduri spaţioase sau în peșteri. Hibernează
în adăposturi subterane, peșteri, mine, pivniţe și în fi suri de stâncă.
Vânează cel mai frecvent în păduri de foioase sau mixte, mature, mai rar
în păduri de conifere, cu substrat semideschis, capturând o parte
importantă a pradei direct de pe sol. Poate parcurge distanţe semnifi
cative (peste 10 km) de la adăposturi până la habitatele de hrănire.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.10

B.Date specifice speciei Myotis myotis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.93
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Myotis myotis

2

Informații specifice

Populația acestei specii este estimată de către experți în comun cu

speciei

populația speciei Myotis oxygnathus (blythii), deoarece trăiesc în
colonii mixte, în cele mai multe dintre cazuri, iar determinarea lor
corectă ar putea fi făcută doar pe baza capturării indivizilor.

3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
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Reproducere
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență comună, populație estimată la capitolul 6

7

Perioada de colectare a

2010-2018

datelor
8

Distribuția speciei

Peștera Grota Haiducească
Peștera Gaura cu Muscă
Peștera Gura Ponicovei
Grota Veterani
Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate, răspândite
pe toată suprafața ariei naturale protejate.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.10

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Myotis nattereri
Tabel nr.94
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

-

2

Denumire științifică

Myotis nattereri

3

Denumire populară

Liliacul lui Natterer

4

Descrierea speciei

Este o specie de talie medie, cu urechi lungi şi bot îngust. Tragusul este
foarte lung (mai lung decât jumătatea urechii) şi în formă de lance.
Urechile sunt deschise la culoare. Pintenul este foarte lung (mai lung
decât jumătatea marginii uropatagiului) şi are forma literei S. Marginea
liberă a uropatagiului este acoperită de peri scurţi, în formă de cârlig.
Patagiul se inserează la baza primului deget. Blana de pe partea ventrală
este albă. Lungimea antebraţului este cuprinsă între 34,4–44,0 mm.
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5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Specia este prezentă de la altitudini joase până în zonele montane. Vara
se adăposteşte atât în scorburi cât şi în clădiri. Hibernează în adăposturi
subterane, peşteri, mine, tuneluri, pivniţe, fisuri în stâncă. Vânează în
habitate foarte variate, de la păduri de foioase la păduri de conifere,
grădini, livezi, păşuni și în vegetaţia situată pe malul apelor. Are un zbor
manevrabil, uneori foarte lent şi planat, în apropierea vegetaţiei sau a
solului, capturând o parte a prăzii de pe frunze, sau de pe sol. Vânează
frecvent şi deasupra suprafeţelor de apă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17

B.Date specifice speciei Myotis nattereri la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.95
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Myotis nattereri

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Sfânta Elena

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Rapoarte ale firmei ENEL rezultate în urma monitorizării post

sursele de informații

construcție a parcului eolian Coronini-Moldova Nouă

268

A.Date generale ale speciei Myotis mystacinus
Tabel nr.96
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1330

2

Denumire științifică

Myotis mystacinus

3

Denumire populară

Liliacul cu mustăți

4

Descrierea speciei

Myotis mystacinus este o specie de talie mică. Botul este maroniu închis.
Al doilea premolar superior (P) este destul de mic, având între / şi / din
dimensiunea primului premolar (P); este poziţionat, în general, în
interiorul şirului dentar. În cazul celui de-al treilea premolar superior (P),
cingulum-ul este foarte mic sau absent, întotdeauna mai mic decât al
doilea premolar superior. Urechile sunt 81 închise la culoare – maronegricioase, fără regiuni deschise la culoare pe interior. Marginea aripii,
cuprinsă între degetul 5 şi picior, este de aceeaşi culoare ca şi aripa.
Coloritul blănii dorsale este maroniu, fără vârfurisau irizaţii aurii. În cele
mai multe cazuri, indivizii adulţi prezintă fire de păr gălbui-maroniu pe
şi în jurul gâtului formând un fel de guler destuldevizibil. Lungimea
antebraţului este cuprinsă între 32,0–36,5mm.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Vara se adăposteşte în clădiri, în fisurile şi crăpăturile situate în diferite
părţi ale construcțiilor, în spatele obloanelor, dar şi în scorburi sau, mai
rar, în fisuri de stâncă. În perioada hibernării poate fi întâlnit şi în
adăposturi subterane, peşteri, mine, pivniţe. Vânează în habitate
semideschise cu pâlcuri de arbori, garduri vii, în păduri, de-a lungul
cursurilor de apă, în interiorul sau în jurul localităţilor mai mici, dacă
structura peisajului din apropiere e favorabilă. Are un zbor manevrabil la
înălţimi de 1-6 m, de-a lungul vegetaţiei sau la nivelul coronamentului.
Dacă vânează deasupra suprafețelor de apă preferă zonele unde apa este
mai calmă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17

269

B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.97
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Myotis mystacinus

2

Informații specifice

Specie identificată în zona parcului eolian Coronini – Moldova Nouă,

speciei

coliziune, identificată pe baza scheletului

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Reproducere

3

Iernat
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

Aprilie – octombrie 2013

datelor
8

Distribuția speciei

Sfânta Elena

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Rapoarte ale firmei ENEL rezultate în urma monitorizării post

sursele de informații

construcție a parcului eolian Coronini-Moldova Nouă

A.Date generale ale speciei Myotis daubentonii
Tabel nr.98
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1314

2

Denumire științifică

Myotis daubentonii

3

Denumire populară

Liliacul de apă

4

Descrierea speciei

Este un liliac de talie mică, cu urechi relativ scurte pentru o specie a
genului Myotis. Tragusul este lung, atingând jumătate din lungimea
urechii. Acesta este drept sau uşor curbat, dar niciodată în forma literei
S. Plagiopatagiul se inseră între călcâi şi mijlocul labei piciorului, uneori
mai aproape de baza primului deget. Tibia şi uropatagiul nu prezintă peri.
Picioarele sunt mari, cu fire de păr lungi. Lungimea piciorului este mai
mare decât jumătate din lungimea tibiei. Culoarea blănii este maronie
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strălucitoare, pe partea dorsală, iar pe partea ventrală de un gri deschis
sau gri-albicios. În general coloritul ventral se delimitează clar de cel
dorsal. Lungimea antebraţului este cuprinsă între 33,1–42,0 mm.
5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Este o specie frecvent întâlnită în apropierea lacurilor, iazurilor şi
râurilor. Coloniile de vară se adăpostesc în scorburi, mai rar în clădirile
din apropierea apelor, sau în spaţiile din structura podurilor. Foarte rar
sunt cunoscute colonii de naştere din adăposturi subterane. Hibernează în
adăposturi subterane (peşteri, mine, pivniţe), dar şi în scorburi, sau în
fisuri de stâncă. Myotis daubentonii este o specie destul de flexibilă în
privinţa habitatelor folosite. Pentru această specie, prezenţa pădurilor şi
a apei este necesară, însă, fără pretenţii prea mari în privinţa lor. Vânează
în general aproape de suprafaţa corpurilor de apă (la o înălţime de 5–40
cm), capturând insectele de la suprafață. Mai rar vânează şi în păduri,
parcuri sau peste pajişti cu grupuri de arbori.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17

B.Date specifice speciei Myotis daubentonii la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.99
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Myotis daubentonii

2

Informații specifice

Identificată pe baza sonogramei

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În zonele de pe langă Dunăre, golfuri, bălți
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9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Rapoarte ale firmei ENEL rezultate în urma monitorizării post

sursele de informații

construcție a parcului eolian Coronini-Moldova Nouă

A.Date generale ale speciei Rhinolophus blasii
Tabel nr.100
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1306

2

Denumire științifică

Rhinolophus blasii

3

Denumire populară

Liliacul cu potcoavă a lui Blasius

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie. A doua falangă a degetului 4 (F4.2) aproape de
două ori mai lungă decât prima (F4.1) (F4.1: 7,6–9,2 mm; F4.2: 14,3–
17,4 mm). Văzut din faţă vârful părţii inferioare a șeii îngust, iar partea
de jos nerotunjită. Partea inferioară a șeii are formă de pană când este
privită de jos în sus. Privită din faţă, cuta transversală de sub lance are o
curbură evidentă la mijloc. Proeminenţa superioară a șeii este relativ
lungă și dreaptă, niciodată îndoită în jos. Rădăcinile părului sunt
albicioase (părţile ciufulite ale blănii au, de aceea, aspect foarte deschis),
vârfurile părului maro sau în tonuri de gri, de multe ori cu tentă de galben.
Lungimea antebraţului: 43,9–50,1 mm.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Adăposturile sunt reprezentate aproape în exclusivitate de cele
subterane situate în zone carstice, acestea fiind populate pe tot parcursul
anului. Din anii ’70 însă, există semnalări care atestă prezenţa unor
colonii și în clădiri. Preferă mozaicuri de habitate cu păduri de foioase,
zone semiîmpădurite sau deschise, cu arbori răzleţi, gardurile vii.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.8
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B.Date specifice speciei Rhinolophus blasii la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.101
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Rhinolophus blasii

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezența certă

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Tunelul de la Gura Ponicovei, dar specia folosește ca habitat de
hrănire habitate de pădure, conform părerii expertului nu mai departe
de 5 km de adăpost

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.8

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Rhinolophulus euryale
Tabel nr.102
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1305

2

Denumire științifică

Rhinolophulus euryale

3

Denumire populară

Liliacul mediteranean cu potcoavă

4

Descrierea speciei

Este o specie de Rhinolophidae de talie medie. Lancea se îngustează
treptat către vârf, are doar o mică constricţie deasupra regiunii mediene,
iar vârful este amplu rotunjit. Proeminenţa superioară a şeii are o uşoară
formă de corn, arătând ascuţit din profil şi curbat uşor în jos.
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5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Rhinolophus euryale manifestă o preferinţă pentru regiunile carstice.
Adăposturile de vară sunt reprezentate în primul rând de peşteri, dar în
zonele nordice ale arealului de răspândire, specia poate fi găsită şi în
podurile clădirilor. Hibernează în peşteri şi galerii de mină, unde poate
forma colonii de mii de exemplare. Are un zbor foarte agil şi manevrabil.
Vânează în primul rând în păduri de foioase, păduri situate în apropierea
suprafeţelor de apă, peste plantaţii, tufărişuri, evitând habitatele deschise.
Poate fi observat vânând atât aproape de sol, câtşi la marginea
pădurilor,sau în coronament la înălţimi de peste 20m

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.7

B.Date specifice speciei Rhinolophulus euryale la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.103
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Rhinolophulus euryale

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezența certă

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Peștera Gaura Haiducească
Peștera Padina Matei
Peștera cu Apă din Valea Ceucăi
Peștera Gaura cu Muscă
Peștera Gura Ponicovei
Grota Veterani
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Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate, răspândite
pe toată suprafața ariei naturale protejate.
9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.7

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei
Tabel nbr.104
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1304

2

Denumire științifică

Rhinolophus ferrumequinum

3

Denumire populară

Liliacul mare cu potcoavă

4

Descrierea speciei

Liliacul mare cu potcoavă este cea mai mare specie dintre cele cinci
specii de Rhinolophidae, răspândite pe teritoriul României. La această
specie lungimea antebraţului, în majoritatea cazurilor, depăşeşte 54 mm
(lungimea antebrațului între 54,0–62,4 mm, valoarea minimă 51,0 mm).
Proeminenţa superioară a şeii este înaltă şi bine rotunjită. Privită din
faţă, şaua are o formă caracteristică, fiind de obicei îngustată în mijloc,
iar lancea este, în general, lungă şi are un vârf subţire.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Vara se adăposteşte în peşteri, mine părăsite sau clădiri; hibernează în
primul rând în adăposturi subterane, în general, la temperaturi de peste
7°C. Poate forma colonii de peste o mie de exemplare, uneori împreună
cu alte specii. Vânează în păduri de foioase, sau deasupra păşunilor,
livezilor, gardurilor vii şi tufărişurilor. Zborul este lent; în general
vânează la înălţimi joase, aproape de sol sau de vegetaţie

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.6
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B.Date specifice speciei Rhinolophus ferrumequinum la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.105
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Rhinolophus ferrumequinum

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă/ Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Tuneluri Baziaș
Peștera Grota Haiducească
Peștera Gaura cu Muscă
Peștera de la Padina Matei
Peștera Gura Ponicovei
Grota Veterani
Tuneluri Eibenthal
Tuneluri Gura Văii
Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante.
Dar specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate,
răspândite pe toată suprafața ariei naturale protejate.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.6

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor
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A.Date generale ale speciei
Tabel nr.106
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1303

2

Denumire științifică

Rhinolophus hipposideros

3

Denumire populară

liliacul mic cu potcoavă

4

Descrierea speciei

Este cea mai mică specie a genului Rhinolophus. Văzută din profil, partea
inferioară a şeii este clar mai lungă decât proeminenţa superioară,
terminându-se într-un vârf ascuţit. Blana este moale şi rară, de culoare gri
pe partea dorsală în cazul exemplarelor juvenile şimaronie încazul
adulţilor.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Specia este des întâlnită în peşteri, însă, de regulă, în număr mic de
exemplare. Coloniile de reproducere pot fi întâlnite şi în podurile
clădirilor. De obicei formează colonii de mici dimensiuni, însă pot fi
observate şi femele gestante care stau, de regula, izolate în cadrul
aceluiaşi adăpost. Vânează la înălţime mică sau medie, în păduri de
foioase sau mixte, mature, dar şi la marginea lor. Zborul este foarte agil,
vânează în general aproape de vegetaţie, chiar şi în coronament dens.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.5

B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.107
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Rhinolophus hipposideros

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
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6

Abundență

Prezență certă/Comună

7

Perioada de colectare a

2010 -2020

datelor
8

Distribuția speciei

Tuneluri Eibenthal
Tuneluri Valea Satului
Tuneluri Valea Ponicovei
Peștera Filipova dira
Tuneluri Gura Ponicovei
Tuneluri Baziaș
Mina Baia Nouă
Clădirile părăsite de la Cozla
Sunt specificate punctele unde au fost observate colonii importante. Dar
specia folosește ca habitat de hrănire un mozaic de habitate, răspândite
pe toată suprafața ariei naturale protejate.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.5

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Rhinolophus mehelyi
Tabel nr.108
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1302

2

Denumire științifică

Rhinolophus mehelyi

3

Denumire populară

liliacul cu potcoavă a lui Mehely

4

Descrierea speciei

Este o specie de talie medie. Lancea se îngustează foarte clar deasupra
regiunii mediene, căpătând un aspect clar de vârf liniar. Proeminenţa
superioară a şeii este relativ boantă din profil şi doar puţin mai lungă
decât partea inferioară a şeii. Lungimea antebraţului în general
depăşeşte 49 mm (48,0–55,0mm). Adoua falangă a degetului 4 (F4.2)
este de peste două ori mai lungă decât prima (F4.1): F4.1: 6,5–9,3 mm;
F4.2: 17,4–21,5 mm. Lăţimea antitragusului depăşeşte înălţimea sa şi
este adânc indentat spre baza urechii. Culoarea blănii pe abdomen este
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albicioasă, iar pe spate gri-maroniu; în cazul indivizilor adulţi există o
delimitare cromatică clară între partea dorsală şi cea ventrală.
5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Poate fi întâlnit în peşterile din zonele carstice, până la altitudinea de
700 m. Adăposturile de vară şi de iarnă sunt reprezentate aproape
exclusiv de peşteri; câteodată poate fi întâlnit şi în galerii de mină.
Foarte rar, exemplare solitare pot fi întâlnite în clădiri sau pivniţe.
Vânează într-o varietate de habitate, în păduri de foioase, zone de stepă,
păşuni, uneori chiar terenuri agricole, arătând o preferinţă clară pentru
habitatele deschise. Are un zbor foarte manevrabil și în general vânează
aproape de sol sau de vegetaţie până la înălţimea de 6 m.

7

Fotografii

-

B.Date specifice speciei Rhinolophus mehelyi la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.109
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Rhinolophus mehelyi

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Specia nu a fost identificată în arealul parcului.

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor
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A.Date generale ale speciei
Tabel nr.110
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1309

2

Denumire științifică

Pipistrellus pipistrellus

3

Denumire populară

Liliacul pitic

4

Descrierea speciei

Specie de talie foarte mică, având lungimea antebraţului cuprinsă între
29,2–33,5 mm. Vârful primului premolar 2 superior (P ) este vizibil între
canin şi al 4 doilea premolar superior (P ), fiind plasat în interiorul şirului
dentar (uneori nu este vizibil, sau este parțial vizibil din exterior, dar
diferit de cazul speciei P. 4 1 Kuhlii. P şi C nu sunt în contact direct). 3
Al doilea incisiv superior (I ) este mai 2 mic decât vârful secundar al
primului incisiv superior (I ). Cei trei cuspizi ai incisivilor sunt în trepte
succesive, vizibil destul de bine şi cu ochiul liber. În general, nu există
nici un spaţiu între al doilea şi al treilea incisiv de pe mandibulă, ei
aflându-se în contact direct. Nu prezintă fire de păr pe partea inferioară a
uropatagiului şi de-a lungul tibiei. Botul este alungit, bulbii glandulari
sunt albi, sau, câteodată, gri-albicioşi. Lungimea părţii interioare a
urechii este mai lungă (8–9 mm) în comparaţie cu cea a speciei P.
pygmaeus. Porţiunea de patagiu cuprinsă între prima încheietură a celui
de-al cincilea deget şi cot nu este divizată de nervură, iar porţiunea de
membrană de deasupra este destul de scurtă, neextinzându-se, de obicei,
până la antebraţ. Blana este deasă, dar nu atât de netedă ca în cazul speciei
P. pygmaeus şi de culoare maro închis pe spate, adesea ruginie, uneori de
un maro mai deschis, pal. Urechile şi botul sunt de culoare negricioasă,
dar unii adulţi prezintă o zonă palidă în jurul ochilor. Faţa şi urechile
diferă clar de aspectul blănii, prin coloritul lor închis.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie.

6

Cerințe de habitat

Este o specie foarte răspândită şi frecvent întâlnită, adaptându-se bine şi
mediului antropizat. Vara coloniile pot fi găsite în scorburi de copaci, în
fisuri, sub scoarţă, în clădiri, în poduri, în fisurile zidurilor. Hibernează
în podurile sau pivniţele clădirilor, fisurile zidurilor, în adăposturi
subterane naturale şi artificiale. O specie foarte flexibilă, foloseşte o mare
varietate de habitate. Poate fi observată vânând atât în centrul oraşelor
280

mari, cât şi în păduri sau peste suprafeţe de apă. Are un zbor rapid, agil,
vânează în jurul coronamentului copacilor, de-a lungul aleelor, gardurilor
vii, peste suprafeţe de apă, în jurul stâlpilor de iluminat.
7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17

B.Date specifice speciei Pipistrellus pipistrellus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.111
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Pipistrellus pipistrellus

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2011-2020

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, o colonie importantă de hibernare fiind recent
descoperită în Peștera Gura Ponicovei (în urma activităților de
monitorizare derulate de Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor)

9

Distribuția speciei -

Specie nu are cartată distribuția

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Pipistrellus nathusii
Tabel nr.112
Nr.
1

Informație/atribut
Cod specie

Descriere
1317
281

2

Denumire științifică

Pipistrellus nathusii

3

Denumire populară

Liliacul pitic al lui Nathusius

4

Descrierea speciei

Este o specie de talie puţin mai mare, cu lungime a antebraţului cuprinsă
între 32,0–37,1 mm. Blana se întinde considerabil peste uropatagiu
depăşind jumătatea 2 acestuia. Primul premolar superior (P ) vizibil clar
din exterior, 3 plasat în interiorul şirului dentar. Al doilea incisiv superior
(I ) 2 mai lung decât vârful secundar al primului incisiv superior (I ). Pe
mandibulă, există un spaţiu caracteristic între al doilea (I ) şi 2 al treilea
incisiv (I ). Porţiunea membranei aripii dintre prima 3 încheietură a celui
de-al cincilea deget şi cot este divizată de o nervură (uneori absentă în
cazul exemplarelor mici). Marginea plagiopatagiului cuprinsă între între
picior şi degetul 5 este, de obicei, de culoare alb-gălbuie. Partea inferioară
a uropatagiului prezintă fire de păr, prezente şi de-a lungul tibiei. Penisul
este clar diferenţiat de tipicul celorlalte specii europene ale genului
Pipistrellus, fiind robust, ovoid, cu un şanţ median şi cu păr aspru.
Culoarea blănii pe partea dorsală este maro închis sau maro-roşcat.

5

Perioade critice

Perioada de maternitate și de împerechere – mai-iunie, august –
septembrie, perioada de hibernare decembrie- martie

6

Cerințe de habitat

Adăposturile de vară sunt în general situate în scorburi, fisuri, sau sub
scoarţa arborilor, dar şi în clădiri. Mai rar pot fi găsite exemplare şi în
structura podurilor, sau în fisuri de stâncă. Adăposturile ocupate de
masculi în perioada împerecherii sunt frecvent situate în locuri expuse:
alee, poduri, clădiri înalte izolate, turnuri de observaţie. Hibernează în
scorburi, dar şi în diferite cavităţi ale clădirilor sau în fisuri din stâncă,
foarte rar în adăposturi subterane. Habitatele preferate sunt pădurile
mature de foioase şi pădurile de luncă, dar apare şi în păduri de conifere.
Cel mai frecvent vânează în interiorul sau la liziera pădurilor şi peste
suprafeţe de apă. Are un zbor rapid, rectiliniu, mai puţin manevrabil decât
zborul liliacului pitic. Zboară frecvent de-a lungul unor structuri lineare
ale peisajului, şiruri de arbori, garduri vii, cursuri de apă, vănând la
înălţimi de 3–20 m, dar şi mai jos, deasupra apei.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17
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B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.113
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Pipistrellus nathusii

2

Informații specifice

Confirmată prezența prin identificarea de indivizi morți în zona

speciei

parcului eolian Coronini – Moldova Nouă

Statutul de prezență

Permanent

3

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Sfânta Elena

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Proiectul “Protecția liliecilor cu potcoavă în România”

sursele de informații

Rapoarte de activitate Centrul pentru Cercetarea și Conservarea
Liliecilor

A.Date generale ale speciei Spermophillus citellus
Tabel nr.114
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1335

2

Denumire științifică

Spermophillus citellus

3

Denumire populară

Popândău

4

Descrierea speciei

Rozător terestru, cu corpul alungit, fără a depăşi 220 mm, cu capul uşor
teşit în regiunea frontală, cu botul scurt şi pavilioanele urechilor mici şi
rotunjite, ca nişte cute tegumentare acoperite de peri scurţi. Membrele
sunt scurte, cu câte 5 degete, terminate cu gheare lungi, mai mult sau mai
puţin ascuţite. Labele anterioare, cu faţa inferioară nudă, au polexul
rudimentar, asemeni unui tubercul, cu o gheară mică, abia vizibilă.
Labele posterioare, acoperite parţial pe faţa lor inferioară cu peri (până la
283

nivelul tuberculilor) au toate cele 5 degete normal dezvoltate. Ghearele
lor sunt puţin mai scurte şi mai tocite. Coada poate atinge o treime din
lungimea corpului şi este acoperită de peri dispuşi distih. Au obiceiul de
a se sprijini pe membrele posterioare şi pe coadă luând o poziţie verticală,
de unde şi numele popular de poponete. Blana are peri scurţi şi aspri.
Culoarea de fond pe faţa superioară a corpului este brun-cenuşie-gălbuie,
cu nuanţe mai sulfurii pe laturile corpului. Pe acest fond apar numeroase
pete mici de culoare mai deschisă, ca nişte stropituri cu contur neregulat.
Pe cap culoarea este uniformă şi fără pete. In jurul ochilor se conturează
un inel galben deschis. Bărbia şi gâtul sunt albe, pieptul, abdomenul şi
faţa internă a membrelor sunt galben sulfuriu. Coada pe faţa sa dorsală
are aceeaşi culoare ca şi pe spate iar pe cea ventrală este mai deschisă.
Partea terminală a cozii prezintă peri mai întunecaţi la culoare (Popescu
şi Murariu 2001).
5

Perioade critice

Aprilie – iunie

6

Cerințe de habitat

Specia are cerinţe specifice de habitat, fiind prezentă în habitate
caracterizate de vegetaţie ierboasă scundă de stepă şi în habitate seminaturale sau artificiale similare (terenuri înierbate, izlazuri, pajişti,
terenuri cultivate, îndeosebi cu plante furajere perene (lucernă, trifoi), dar
şi în alte tipuri de culturi, grădini, livezi, chiar până la liziera pădurii,
râpe, diguri, marginea drumurilor de ţară). Prezenţa unui păşunat de
intensitate redusă este importantă în majoritatea locaţiilor din România.
Trăieşte în colonii, având fiecare individ galerie proprie. Galeriile au o
arhitectonică foarte variată, în funcţie de tipul de sol, microrelief,
cantitatea de precipitaţii, densitatea populaţiei, vârsta individului.
Galeriile pot avea una sau mai multe deschideri iar culoarele pot fi uneori
ramificate. După modul de folosire se disting două tipuri de galerii:
temporare şi permanente. Galeriile temporare sunt construite fie la
suprafaţă, la doar 20-30 cm adâncime, fie la o profunzime mai mare (80120 cm). Ele pot fi prevăzute cu 1-2 încăperi pentru culcuşuri. Galeriile
permanente, ce servesc pentru hibernare, au o structură mai complicată şi
ating o adâncime de aproximativ 2 m. Cuibul acestora este şi el amplasat
mai profund şi adăpostit într-o cameră ale cărei dimensiuni sunt variabile,
servind la creşterea puilor şi ca loc pentru hibernare (Marcheş şi Theiss
1958, Sike şi Fülöp 2011).

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17
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B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.115
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Spermophillus citellus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2016-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Pajiști din zona Balta Nera (deasupra drumului)

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Inventarele faunistice realizate de personalul administrației

sursele de informații

A.Date generale ale speciei
Tabel nr.116
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1355

2

Denumire științifică

Lutra lutra

3

Denumire populară

Vidră

4

Descrierea speciei

Vidra este cel mai mare mustelid semiacvatic din România. Femela este
mai mică decât masculul. Corpul este îmbrăcat în păr des care o
protejează de temperaturile extreme. Culoarea blănii este brun închis pe
spate, cap şi laturile corpului şi mai deschisă pe gât, piept şi abdomen.
Picioarele sunt scurte în raport cu corpul, au câte 5 degete unite prin
membrană. Urechile şi ochii sunt mici, botul turtit, iar coada mult mai
groasă la bază decât în rest. Formula dentară este: I 3/3 C1/1 P4/3 M 1/2
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= 36. Pe uscat, vidra se deplasează greoi, prin salturi. Cu toate acestea
reuşeşte să străbată distanţe mari în căutare de ape cu mai mult peşte,
putând trece dintr-un bazin hidrologic într-altul. Pentru a înnota se
foloseşte atât de membrele posterioare cât şi de coadă. Este animal
nocturn şi de amurg, însă poate fi văzut şi ziua. Sub apă poate rezista 67 minute, fără să iasă la suprafaţă. Animal solitar, cu excepţia perioadei
de împerechere, teritorial. Uneori poate fi întâlnită în grupuri slab unite
de până la 6 exemplare.
5

Perioade critice

Ianuarie - Decembrie

6

Cerințe de habitat

Ocupă ţărmurile împădurite ale apelor curgătoare şi stătătoare, fie de
munte sau şes. Trăieşte şi în ape sălcii. Are nevoie de adăpost (pădure
sau stuf). De regulă, nu îşi construieşte galerie, ci ocupă o galerie de
vulpe sau viezure, sau se mulţumeşte cu adâncituri naturale de sub
ţărmuri, rădăcini de arbori de pe mal, pe care şi le adânceşte şi le
amenajează după nevoile ei, eventual cu o ieşire sub nivelul apei şi un
cotlon mai larg deasupra acestuia, prevăzut cu o deschidere pentru
aerisire

7

Fotografii

B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.117
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lutra lutra

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2017-2019

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării; pe pârâurile interioare în arealul Parcului
286

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.1

hartă
10

Alte informații privind

Fișe de teren completate de specialiști pentru realizarea studiului

sursele de informații

”Cartografierea și evaluarea stării de conservare a ecosistemelor de
pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier”
proiectului ” Măsuri de conservare a ecosistemelor de pădure și de zone
umede din arealul Parcului Natural Porțile de Fier”, program SEE
Fonduri Norvegiene, 2015-2017
Fișe de onservație completate de persoanlul administrației 2016-2019

A.Date generale ale speciei Canis lupus
Tabel nr.118
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1352*

2

Denumire științifică

Canis lupus

3

Denumire populară

Lup

4

Descrierea speciei

Lupul este cel mai mare membru al familiei Canidae (exceptând câteva
rase de câini domestici). Prezintă dimorfism sexual, masculul fiind de
talie mai mare. Lupii din Europa au culoarea dominantă cenuşiu. Urechi
relativ mici şi ridicate. Dentiţia completă, având 42 de dinţi, premolarul
4 şi molarul 1 deosebit de bine dezvoltaţi, iar caninii pot atinge 35 mm.
Coada relativ lungă şi stufoasă. Animale digitigrade, calcă pe perniţele
degetelor şi au unghii puternice neretractile. Lupii trăiesc în haiticuri cu
o ierarhie puternică. Haiticul este o unitate familială care este compusă
de obicei din doi sau mai mulţi adulţi, puii perechii conducătoare şi
supravieţuitorii puilor din anul precedent.

5

Perioade critice

Noiembrie – martie; în perioada creșterii puilor

6

Cerințe de habitat

Ocupă o varietate mare de tipuri de habitate, de la tundra artică, la păduri,
preerie şi zone aride. În ţara noastră, în principal în pădurile compacte de
amestec din zona de deal şi de munte, la 600-2300 m altitudine. Sunt
animale teritoriale. Au nevoie de teritorii vaste, în Europa aceste teritorii
au suprafeţe cuprinse între 10000 şi 50000 ha. Lupii solitari nu au un
teritoriu definit şi străbat distanţe impresionante pentru a-şi găsi perechea
şi a se reproduce (Van Tighem, 1999).

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.2
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B.Date specifice speciei Canis lupus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.119
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Canis lupus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, cu excepția zonelor locuite.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.2

hartă
10

Alte informații privind Fișele de monitorizare completate de personalul administrației
sursele de informații

Fișele de evaluare ale gestionarilor fondurilor de vânătoare
Înregistrările camerelor de monitorizare a faunei

A.Date generale ale speciei Lynx lynx
Tabel nr.120
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1361

2

Denumire științifică

Lynx lynx

3

Denumire populară

Râs

4

Descrierea speciei

Felină de talie mijlocie, cu picioare relativ lungi, coadă scurtă, capul
rotund, gătul scurt, urechile ascuţite terminate cu un smoc de păr. Blana,
cu excepţia abdomenului care este alb-gălbui, este galben-roşcată, cu
pete ruginii de la închis spre negru, mai mult sau mai puţin evidenţiate.
Urechile sunt terminate cu smocuri de peri lungi şi negri, părul mai lung
de pe maxilarul inferior atărnând în forma de favoriţi, iar coada având
vârful negru. Prezintă gheare retractile, ce pot ajunge până la 4 cm.
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Maxilarele sunt scurte şi prezintă 28 de dinţi. Animale solitare, cu
excepţia perioadei de înmulţire, teritoriale.Teritoriile individuale sunt
marcate cu secreţii ale glandelor, urină şi excremente. Teritoriile
femelelor sunt de obicei mai mici decât cele ale masculilor (între 80 500 km2 teritoriul femelelor şi între 120-1800 km2 al masculilor).
5

Perioade critice

Noiembrie – martie; în perioada creșterii puilor

6

Cerințe de habitat

Râsul este un prădător de pădure având preferinţe pentru zonele cu
arbori bătrâni, bine împădurite, cuprinzând arbuşti, dar prezenţa sa întrun anumit areal este determinată de prezenţa speciilor pradă
(Promberger B., Ionescu O., 2000). Deşi este considerată o specie de
habitat forestier, râsul preferă habitatele forestiere în alternanţă cu
păşuni sau zone cu arbuşti. Această alternanţă este mai mult prezentă în
zonele de deal şi dealuri înalte şi mult mai puțin caracteristică zonelor
montane şi etajului molidişurilor. De asemenea, pe timpul iernii specia
urmăreşte prada în zonele de refugiu din văile largi, cu enclave
forestiere sau păşuni de suprafeţe mari. Pentru perioada de fătare şi
creştere a puilor, râsul alege zone de pe versanţi împăduriţi cu pante
mari, cu prezenţa stâncăriilor sau grohotişurilor, şi la distanţe reduse
faţă de o sursa de apă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.3

B.Date specifice speciei Lynx lynx la nivelul ariei naturale protejate
Tabel 121
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lynx lynx

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rar

289

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În arealul aprcului, în zone mozaicate de pădure și pajiști.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.3

hartă
10

Alte informații privind

Fișele de monitorizare completate de personalul administrației

sursele de informații

Fișele de evaluare ale gestionarilor fondurilor de vânătoare
Înregistrările camerelor de monitorizare a faunei

A.Date generale ale speciei Ursus arctos
Tabel 122
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1354

2

Denumire științifică

Ursus arctos

3

Denumire populară

Urs

4

Descrierea speciei

Ursul este cel mai mare carnivor terestru. Culoarea blănii este în general
maro şi adesea este mai închisă sau chiar neagră pe spate. Puii pot avea
un guler alb care dispare după primul an de viaţă. Animal solitar, relaţiile
între indivizi, în special adulţi, se bazează pe evitarea reciprocă, cu
excepţia perioadei de împerechere. În cazul acestei specii se manifestă
dispersia masculilor, iar suprafaţa teritoriului unui mascul este mult mai
mare decât al unei femele. Teritoriile variază în funcţie de zonă,
accesibilitatea hranei şi densitatea populaţiei, observându-se o
suprapunere accentuată a teritoriilor, în special în zonele bogate în hrană
şi cu densităţi ridicate ale populaţiei de urs (McLellan et al. 2008).

5

Perioade critice

Noiembrie – martie; în perioada creșterii puilor

6

Cerințe de habitat

Pădurile de amestec din zona de deal şi de munte, de întindere mare,
puţin deranjate de activitatea antropică, care oferă condiţii de adăpost,
linişte şi hrană, acestea fiind indispensabile pentru supravieţuirea
speciei. Deplasările sezoniere ale exemplarelor de urs sunt influenţate
de resursa trofică existentă (Fig 32). Bârlogul este amenajat în cavităţi
naturale, arbori doborâţi, sub stânci, în zone izolateetc(Swenson et al.
1994).

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.17
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B.Date specifice speciei Ursus arctos la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.123
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Ursus arctos
-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Marginal

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rar

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Valea Mraconiei, Valea Plavișevița, Valea Tisoviței, Valea Siriniei

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Fișele de monitorizare completate de personalul administrației

sursele de informații

Fișele de evaluare ale gestionarilor fondurilor de vânătoare
Înregistrările camerelor de monitorizare a faunei

A.Date generale ale speciei Felis silvestris
Tabel nr.124
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1363

2

Denumire științifică

Felis silvestris

3

Denumire populară

Pisică sălbatică

4

Descrierea speciei

Felină de talie mică, diferenţiindu-se de pisica domestică prin
dimensiunea mai mare, coada de grosime uniformă până la vârf, cu 6-7
dungi transversale, cu 3-4 inele incomplete, înguste deschise la culoare,
de la bază către mijloc urmate de 3 inele complete, mai late şi negricioase,
vârful închis la culoare. Pe gât prezintă o pată albă-gălbuie. Blana cu peri
lungi, la mascul sură sau sură negricioasă, la femelă gălbuie. Ventral
galbenă, cu câteva pete negre. Picioarele gălbui pe partea internă, cu
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dungi negre transversale în afară. Obrajii roşcaţi-gălbui. Urechile sureruginii în afară şi galbene-alburii în interior. Animal crepuscular şi
nocturn, îşi petrece ziua la adăpost. Bună căţărătoare, se adăposteşte în
scorburi şi vizuini părăsite. Aleargă bine dar pe distanţe scurte. La nevoie
poate înota, dar specialitatea sa este căţăratul în arbori, fie atunci când
urmăreşte prada, fie când este urmărită. Animal solitar, cu excepţia
perioadei de înmulţire, teritorial.
5

Perioade critice

Noiembrie- martie, perioada de creștere a puilor

6

Cerințe de habitat

Preferă pădurile liniştite, cât mai întinse, cu mulţi arbori bătrâni şi/sau
hăţişuri

7

Fotografii

Anexa 2.12.2.4

B.Date specifice speciei Felis silvestris la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.125
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Felis silvestris

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.2.4

hartă
10

Alte informații privind

Fișele de monitorizare completate de personalul administrației

sursele de informații

Fișele de evaluare ale gestionarilor fondurilor de vânătoare
Înregistrările camerelor de monitorizare a faunei
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A.Date generale ale speciei Aythya nyroca
Tabel nr.126
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A060

2

Denumire științifică

Aythya nyroca

3

Denumire populară

Rața roșie

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie spre mică, corp mai scurt, cu cioc și gât lung, frunte
înaltă, carateristică și creștet ascuțit. În zbor, se observă câte o bandă albă,
lată pe aripi, ce se întinde până la vârful acestora, la adulți și la juvenili,
subcodalele sunt albe, la fel și partea anterioară a abdomenului. Unele
femele de rață moțată au subcodalele albe (dar nu atât de pur și întins);
adultul mascul cuibăritor are întreg penaj castaniu intens (cu o tentă
purpurie), închis pe partea dorsalăși mai deschis pe flancuri, exceptând
albul sucodalelor și cel de pe abdomen; rareori se poate vedea un colier
negru. Ochii albi. Femela adultă: maro închis cu nunață roșcată pe cap,
subcodalele sunt albe curat. Profilul capului și al ciocului o diferențiează
de rața moțată, precum și benzile albe mai lungi și mai late de pe aripi,
vizibile în zbor.

5

Perioade critice

Aprilie-iulie

6

Cerințe de habitat

În sezonul de cuibărit este întâlnită cu precădere în zona lacurilor de
câmpie, cu vegetaţie submersă abundentă și care sunt mărginite de brâuri
dense de vegetaţie palustră emergentă (stufăriș, papură și sălcii). Poate
cuibări și în heleșteie piscicole sau în ape salmastre. În afara sezonului de
cuibărit poate fi întâlnită pe o gamă mai mare de zone umede. Deși este
o rață scufundătoare, preferă ape puțin adânci (30- 100 cm) și trăiește
destul de ascunsă pe ochiuri de apă rămase libere în stufărișurile dese.
Specia are un regim omnivor, însă majoritatea hranei este de natură
vegetală (în special seminţe și părţile vegetative ale plantelor acvatice).
Poate consuma și moluște, crustacee, insecte sau chiar și pești de talie
mai mică. Hrana este procurată fie prin scufundări, fie de la suprafaţa apei
înotând cu ciocul sau cu capul la nivelul apei.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.13
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B.Date specifice speciei Aythya nyroca la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.127
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Aythya nyroca

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Cuibăritor

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010 - 2015

datelor
8

Distribuția speciei

Ostrovul Moldova Veche, Divici Pojejena, Insula Calinovăț, Balta
Nera

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.13

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

A.Date generale ale speciei Ardeola ralloides
Tabel nr.128
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A024

2

Denumire științifică

Ardeola ralloides
294

3

Denumire populară

Stârc galben

4

Descrierea speciei

Stârc destul de mic, maroniu-gîlbui cu aripi albe; când păsările maronii
își iau zborul par albe aproape în totalitate. Adultul cuibăritor: capul și
lateralele gâtului gălbui, aproape fără dungi. Pene lungi pe ceafă. Spatele
ocru deschis, cu sclipiri violete. Ciocul albăstrui, cu vârful negru,
picioarele roz-gălbui (corai-rușu în timpul cuibăritului).

5

Perioade critice

Aprilie – iulie

6

Cerințe de habitat

Specia preferă habitatele de zone umede cu vegetaţie palustră bogată, în
special de pe bălţile din luncile inundabile ale râurilor și din delte. Se
hrănește în special în ape dulci de mică adâncime cu vegetaţie abundentă
(lacuri, bălţi, canale, iazuri, heleșteie etc.). Cuibărește în copaci sau în
stufăriș, în colonii polispecifice (împreună cu alte specii de stârci sau cu
cormorani mici). Deși cuibăresc colonial și sunt gregari în locurile de
odihnă, stârcii galbeni se hrănesc solitar. Hrana constă în insecte și larvele
acestora, amfibieni și pești de talie mică capturaţi în apă puţin adâncă. Își
caută hrana mai ales la amurg. Adeseori se amestecă printre cirezile de
vite sau turmele de porci pe care se și așază.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.21

B.Date specifice speciei Ardeolla ralloides la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.129
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Ardeolla ralloides

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Odihnă și hrănire/pasaj

(temporal)

Reproducere

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
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8

Distribuția speciei

Gura de vărsare a pârâului Orevița în Dunăre, Ostrovul Moldova
Veche, Divici Pojejena, Insula Calinovăț, Balta Nera

9

Distribuția speciei -

Anexa 3.12.1.21

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

A.Date generale ale speciei Ardea purpurea
Tabel nr.130
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A029

2

Denumire științifică

Ardea purpurea

3

Denumire populară

Stârc roșu

4

Descrierea speciei

Stârc mare, zvelt, de obicei pare întunet pe teren. Poate fi confundat cu
stârcul cenușiu, de care diferă prin: cioc mai lung și mai uniform
(asemenea unei baionete); cap îngust, aripile în vedere frontală par ușor
îndoite în zona carpiană, cu bătăi de aripi ușor sacadate; gâtul mai îngust,
care formează o ”chilă” unghiulară; degete mai lungi, ținute uneori
desfăcute în zbor. Adulții au laturile capului și ale gâtului maroniuroșiatice, gâtul cu dungi subțiri, distincte, negre. Spate gri închis,
supraalare gri închis uniform, stropite cu maro-purpuriu.

5

Perioade critice

Martie-Aprilie, August -Septembrie

6

Cerințe de habitat

Specia preferă stufărişurile întinse asociate zonelor umede, cu apă de
mică adâncime şi permanentă, fiind prezentă în general pe bălţile, lacurile
sau heleşteiele cu vegetaţie palustră bogată. Este o specie migratoare şi
dispersivă, juvenilii părăsind teritoriile de origine în general în luna
august. Începând cu luna august şi până în octombrie, întreaga populație
296

se deplasează pentru iernare. Hrana este constituită mai ales de peşti,
broaşte, pui ai altor specii de păsări, şoareci, pui de popândăi şi insecte
acvatice, depinzând puternic de calitatea habitatului şi de prezenţa
speciilor-pradă. Pentru pescuit, alege bălți cu apă mică şi bogate în plante
acvatice de suprafață. Aşteaptă cu răbdare, nemişcat, în ochiurile lipsite
de vegetație şi săgetează prada care înoată, cu o lovitura precisă de cioc.
În perioada cuibăritului, când puii au nevoie de mai multă hrană, vânează
şi pe uscat. Cuibăreşte în general în stufărişuri dense, cu apă permanentă,
în vecinătatea coloniilor altor specii de stârci, sau uneori în colonii mixte
cu alte specii de Ardeidae, pe tufe de salcie joase sau copaci. Cuiburile
sunt amplasate în general la înălţime joasă în stufărişuri apropiate sau
dispersate, însă cele din copaci pot fi la înălţimi de până la 25 m.
7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Ardea purpurea la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.131
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Ardea purpurea

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Odihnă și hrănire/pasaj

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

În Cursul Dunării, la gurile de vărsare ale Siriniei, Berzascăi, Oreviței,
Ostrovul Moldova Veche, Balta Nera

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
297

Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

A.Date generale ale speciei Botaurus stellaris
Tabel nr.132
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A021

2

Denumire științifică

Botaurus stellaris

3

Denumire populară

Buhai de baltă

4

Descrierea speciei

Stârc mare, maroniu-gălbui; puțin mai mic decât stârcul cenușiu, dar mai
compact și mai îndesat, cu gâtul mai gros (de obicei strâns între umeri),
gâtul cu penaj mai destins și picioare mai scurte. Zboară rareori,
predominant primăvara și toamna devreme. În zbor, se observă aripile
late, bătăile aripilor mai dese decât ale stârcului cenușiu, partea anetrioară
masivă, iar picioarele proeminente; de la distanță pare complet maroniuroșcat (aripi late, maronii și asemenea șorecarilor sau pădărilor răpitoare
de noapte), cu supraalarele mai deschise decât remigele întunecate
(dungate).

5

Perioade critice

Aprilie - Iulie

6

Cerințe de habitat

Specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce privește habitatul de
cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaștinile joase,
liniștite, din jurul lacurilor și râurilor, aflate la altitudini mai mici de 200
m, cu stufăriș proaspăt extins și dens de stuf Phragmites sp. Acest stufăriș
trebuie să fie instalat în zonă de câțiva ani, să fie inundat, dar cu o
adâncime mică a apei (mai puţin de 30 cm) și să aibă puţine fluctuaţii ale
nivelului apei. De asemenea, este necesară o aciditate scăzută a apei, iar
întregul habitat să fie înconjurat de zone deschise și acoperite de apă mai
adâncă pe timpul sezonului uscat al perioadei de cuibărire. Adulţii
cuibăritori sunt atrași îndeosebi de stufărișurile dense care acoperă
suprafeţe de mai mult de 20 ha, cu toate că pot fi de asemenea folosite
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chiar și zone mai mici cu reţele de canale mărginite de stuf sau habitate
umede deschise cu mici pâlcuri de stuf (mai mari de 100 m). Specia nu
preferă lacurile cu apă sărată, dar este destul de întâlnită în habitatele cu
ape sălcii și dulci (estuare, delte, lunci etc.) și poate cuibări ocazional în
vegetaţie formată din Scirpus sp. sau Papyrus sp. dacă nu există stuf.
Adulţii necuibăritori frecventează o varietate mai mare de habitate în
afara sezonului de cuibărit, odihnindu-se pe câmpuri de orez, bălţi
temporare, lacurile artificiale ale carierelor de piatră, ferme piscicole,
șanţuri inundate, staţii de epurare a apei, heleșteie mici și pajiști inundate,
precum și mlaștini și stufărișuri. De asemenea, se mai întâlnește și de-a
lungul apelor curgătoare (râuri etc.), unde se formează ochiuri de apă
calmă care îngheaţă pe timpul iernii.
7

Fotografii

Anexa 2.12.1.22

B.Date specifice speciei Botaurus stellaris la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.133
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Botaurus stellaris

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Hrănire și odihnă/pasaj

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Ostrovul Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici - Pojejena

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.22

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
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Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

A.Date generale ale speciei Ixobrychus minutus
Tabel nr.134
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A022

2

Denumire științifică

Ixobrychus minutus

3

Denumire populară

Stârc pitic

4

Descrierea speciei

Stârc foarte mic, precaut, dar vine adesea să se hrănească la marginea
stufului; adesea se retrage, urcând pe stuf și alergând asemenea unui
cârstel, în loc să zboare. În zbor, dă din aripi rapid și sacadat, distinctiv,
iar petele crem de pe aripă sunt inconfundabile de adulți și mai puțin
contrastantă la juvenili.

5

Perioade critice

Aprilie - Iulie

6

Cerințe de habitat

Pasăre sfioasă, stârcul pitic poate fi observat în habitate specifice zonelor
umede, cu stufăriș și luciu de apă, fiind întâlnit cu predominanţă în zone
cu multă vegetaţie higrofilă, precum stuful - Typha sp., trestia Phragmites sp., sau orice altă vegetaţie acvatică densă, care formează
pâlcuri compacte. Ocupă, de asemenea, margini de lacuri, heleșteie,
marginile riverane ale cursurilor de apă unde predomină vegetaţia
lemnoasă. Oaspete de vară la noi în ţară, greu de observat datorită
modului de viaţă retras în stufărișuri.

7

Fotografii

2.12.1.23

B.Date specifice speciei Ixobrychus minutus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.135
Nr.
1

Informație/Atribut
Specia

Descriere
Ixobrychus minutus
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2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Cuibăritor

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Ostrovul Moldova Veche, Insula Calinovăț, Divici-Pojejena, Balta
Nera - Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.23

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

A.Date generale ale speciei Nycticorax nycticorax
Tabel nr.136
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A023

2

Denumire științifică

Nycticorax nycticorax

3

Denumire populară

Stârc de noapte

4

Descrierea speciei

Stârc mediu, cu cioc scurt, corp îndesat. În zbor, compact, bondoc în
partea posterioară (picioarele depășesc puțin corpul), cu corpul ușor
ridicat, iar ciocul coborât și bătăi de aripi rigide. Adesea este văzut la apus
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sau la răsărit, zburând dinspre sau către locurile de odihnă, dar nu este
întotdeauna strict nocturn, fiind adeseaori activ și ziua.
5

Perioade critice

Aprilie - Iulie

6

Cerințe de habitat

Specia utilizează o gamă foarte variată de zone umede pentru hrănire,
preferând mai ales lacurile cu vegetaţie palustră, cursurile mari de ape,
heleșteiele, canalele cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazurile etc. Caută
hrană la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este prezentă o
vegetaţie palustră bogată. Cuibărește aproape exclusiv în copaci, arbori
și tufe de salcie, în zone umede (păduri de luncă, sălcii în stufărișuri,
plantaţii de plop etc.). În România, ca în toată partea sudică a Europei,
specia este oaspete de vară. La sfârșitul perioadei de cuibărit se
dispersează pe suprafeţe mari (în special juvenilii). Zboară cu precădere
noaptea sau în perioadele crepusculare. În timpul zilei se retrage în copaci
sau tufișuri. Se hrănesc solitar, însă pot fi observaţi uneori zburând în
grupuri mici în perioada de cuibărit. În afara perioadei de cuibărit, este
gregar, adunându-se în stoluri ce pot număra sute de exemplare. L

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Nycticorax nycticorax la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.137
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Nycticorax nycticorax

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Ostrovul Moldova Veche, Insula Calinovăț

302

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.44

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale speciei Ardea (Egretta) alba
Tabel nr.138
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A027

2

Denumire științifică

Ardea (Egretta) alba

3

Denumire populară

Egreta albă

4

Descrierea speciei

Stârc foarte mare, alb. Aproape de aceeași mărime cu stârcul cenușiu,
dar mai elegantă, cu picioarele și gâtul mai lungi. Poate fi confundată cu
egreta mică sau cu forma albă a egretei de recif (și stârcul de cireadă
este alb, dar penajul său îl face greu de confundat). Diferă de egreta
mică prin: bătăi de aripi mai lente, dar mai impunătoare; proporțional
picioarele mai lungi, care dau o proiecție foarte mare în urma cozii (în
zbor); tibie și o parte de tarsus gălbui, cioc gălbui, exceptând perioada
de cuibărit, nu are pene pe ceafă.

5

Perioade critice

Aprilie – iulie

6

Cerințe de habitat

Preferă bălţile și zonele umede pe suprafeţe întinse, cu stufărișuri, pajiști
inundate, canale, heleșteie etc. Se hrănește în ape puţin adânci în zone
inundate cu vegetaţie bogată, mlaștini, pe malurile apelor, ale canalelor.
Dieta constă în general din pești și insecte acvatice, însă poate fi văzută
frecvent și pe terenuri uscate, unde vânează mamifere mici, șopârle sau
insecte terestre. Au fost notate cazuri în care au consumat și pui de păsăre
de talie mică. Longevitatea maximă cunoscută este de 13 ani și 9 luni.
Este o specie parţial migratoare și dispersivă, juvenilii părăsind zonele de
cuibărit încă din iulie. Migrează în lunile de toamnă spre sudul Europei,
însă în iernile blânde unele exemplare pot fi observate și la noi, în special
pe bălțile din sudul și sud-estul ţării. Revine în zonele de cuibărit de la
sfârșitul lunii februarie. Cuibărește preponderent în stufărișuri inundate,
la înălţime mică, însă uneori și pe sălcii joase sau alţi copaci, în colonii
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puţin numeroase cu cuiburi dispersate, uneori alăturate altor colonii de
stârci.
7

Fotografii

Anexa 2.12.1.8

B.Date specifice speciei Ardea (Egretta) alba la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.139
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Ardea (Egretta) alba

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Odihnă și hrănire/pasaj

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, la gurile de vărsare ale râurilor/pârâurilor: Cerna,
Eșelnița, Mala, Stariște, Sirinia, Berzasca, Orevița, Ostrovul Moldova
veche, Insula Calinovăț, Divici- Pojejena, Balta Nera

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.8

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015
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Rapoartele Asociației Grupul Milvus în urma Recensământului
Internațional al Păsărilor de Apă

A.Date generale ale speciei Egretta garzetta
Tabel nr.140
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A026

2

Denumire științifică

Egretta garzetta

3

Denumire populară

Egreta mică

4

Descrierea speciei

Stârc de talie medie, alb , apropiat ca talie cu stârcul de cireadă, mai mic
decât egreta mare, dar zveltă și elegantă. Picioare negre, cu degete
galbene contrastante, spre deosebire de ceilalți stârci. În zbor, proiecția
picioarelor moderată, aripile par central inserate. Cioc negru, lorum grialbăstrui pentru o mare parte din an, roșiatic în perioada de curtare. În
penaj nupțial are o alură delicată dată de două pene lungi, de pe ceafă.

5

Perioade critice

Aprilie - iulie

6

Cerințe de habitat

Preferă zonele mlăștinoase, delte și bălți, cu pâlcuri de copaci necesare
cuibăritului. Este specia cea mai tăcută dintre egrete. Cuibărește în
colonii mixte alături de alte specii de stârci și cormorani. Longevitatea
maximă cunoscută este de 22 de ani și 4 luni. Vânează stând la pândă sau
deplasându-se cu atenție în ape mici. Se hrănește cu pești până la 10 cm
lungime, amfibieni și alte mici animale acvatice (în special insecte și
moluște). În timpul cuibăritului părinții se deplasează zilnic între 7 și 13
km de colonie pentru a se hrăni. Oaspete de vară la noi în țară, sosește la
începutul lunii aprilie din cartierele de iernare. Își amplasează cuibul,
construit din crengi și stuf, pe sălcii și uneori în stuf sau lăstărișuri dese
din apropierea bălților.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.9

B.Date specifice speciei Egretta garzetta la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.141
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Egretta garzetta

2

Informații specifice

-

speciei
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3

Statutul de prezență

Odihnă și hrănire/pasaj

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

În tot cursul Dunării, la gurile de vărsare ale râurilor/pârâurilor.

9

Distribuția speciei -

Aneca 2.12.1.9

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

Rapoartele Asociației Grupul Milvus în urma Recensământului
Internațional al Păsărilor de Apă

A.Date generale ale speciei Ciconia nigra
Tabel nr.142
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A030

2

Denumire științifică

Ciconia nigra

3

Denumire populară

Barză neagră

4

Descrierea speciei

Mai mică decât barza albă, cu care seamănă la formă. De aproape se
deosebește ușor de barză albă. Capul, gâtul, pieptul și spatele negre, cu
irizații metalice verzi sau purpurii. În zbor la distanță, diferențele sunt

306

mai greu de observat: partea ventrală a aripii are doar câte un triunghi alb
pe axilare.
5

Perioade critice

Aprilie - august

6

Cerințe de habitat

Barza neagră, cunoscută şi sub denumirile de cocostârc negru şi barză
ţigănească, este o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de pe
dealuri care au în apropiere zone umede. Ca dimensiuni este cu puţin mai
mică decât barza albă. Adulţii au înfăţişare similară şi ating acest stadiu
numai în al patrulea an de viaţă. Se hrăneşte în special cu ţipari când îi
găseşte, mamifere mici, pui de păsări, ouă, broaşte, moluşte, lipitori,
râme, şopârle, şerpi sau insecte. Este o specie retrasă şi sfioasă, care
cuibăreşte în păduri, în cuiburi pe care le foloseşte mai mulţi ani şi pe
care le repară şi le consolidează în fiecare an.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.5

B.Date specifice speciei Ciconia nigra la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.143
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Ciconia nigra

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Odihnă și hrănire/pasaj

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rar

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

În arealul parcului. Nu au fost identficate cuiburile.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.5

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
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Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale speciei Gavia stellata
Tabel nr.144
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A001

2

Denumire științifică

Gavia stellata

3

Denumire populară

Cufundar mic

4

Descrierea speciei

Cel mai mic cufundar, însă doar puțin mai mic decât cufundarul polar.
Ciocul ușor arcuit în sus are culmenul drept și, de obicei, ținut îndreptat
în sus. Fruntea plată, continuă cu creștetul înclinat, care formează un
unghi în partea sa posterioară. De obicei, se observă pipetul plat. În zbor,
se observă gâtul mai suplu și mai coborât, dând impresia că spatele este
curbat; de obicei, proiecția picioarelor este modestă, dând impresia că
aripile sunt inserate mai înapoi a corpului; în general are bătăile aripilor
mai dese și mai adânci decât cufundarul polar.

5

Perioade critice

Decembrie-februarie

6

Cerințe de habitat

Zone cu ape liniștite, mari.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.17

B.Date specifice speciei Gavia stellata la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.145
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Gavia stellata

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Iernare

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară
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7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Pe luciul apei Dunării

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.17

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Rapoartele Asociației Grupul Milvus în urma Recensământului
Internațional al Păsărilor de Apă

A.Date generale ale speciei Gavia arctica
Tabel nr.146
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A002

2

Denumire științifică

Gavia arctica

3

Denumire populară

Cufundar polar

4

Descrierea speciei

Pare cumva mai mare decât rața mare, deși forma este asemănătoare. Cioc
ca un pumnal, are culmenul ușor curbat, mai zveltdecât al cufundarului
mare; menținut orizontal. Fruntea adesea abruptă, iar partea posterioară a
creștetului rotundă. Gât gros (de aceeași grosime cu a capului), cu un
pipet proeminent la nivelul apei. În zbor, comparativ cu cufundar mic,
gâtul ușor mai sus, ținut drept, la fel ca ciocul; picioarele întotdeauna
lungi și în mod evidentproiecția lor este proeminentă, determinând aripile
să capete o poziție centrală; mai lent și cu bătăi de aripi mai lente în
medie, comparativ cu cufundarul mic, pe vânt comparabil (în funcție de
fiecare individ, păsările mai mici se apropie de cufundaru mic, cele mai
mari de cufundaru mare).

5

Perioade critice

Decembrie - februarie

6

Cerințe de habitat

Zone cu ape liniștite, mari.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.16
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B.Date specifice speciei Gavia arctica la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.147
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Gavia arctica

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Iernare

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rara

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.16

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Rapoartele Asociației Grupul Milvus în urma Recensământului
Internațional al Păsărilor de Apă

A.Date generale ale speciei Platalea leucorodia
Tabel nr.148
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A034

2

Denumire științifică

Platalea leucorodia

3

Denumire populară

lopătar

4

Descrierea speciei

Inconfundabil, cu ciocul lung și lățit la vârf ca o spatulă. La distanță, din
cauza penajului alb și a dimensiunii, poate fi confundat doar cu egretele.
Diferă prin moțul de pene din regiunea cefei și prin comportamentul tipic
de căutare a hranei: ciocul este scufundat în apă în timp ce capul este
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mișcat dreapta-stânga, iar pasărea înaintează. Zboară cu gâtul întins
(asemenea berzelor, dar diferit de stânci), bătăile aripilor dese sunt
întrerupte de planări.
5

Perioade critice

Iulie - Octombrie

6

Cerințe de habitat

Lopătarul este o specie caracteristică bălţilor şi lacurilor puţin adânci cu
stufărişuri şi pâlcuri de copaci. Preferă aceste zone umede din zona de
câmpie, însă limita altitudinală a cuibăritului pentru această specie ajunge
până la 2.000 m în lacul Sevan din Armenia.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.11

B.Date specifice speciei Platalea leucorodia la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.149
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Platalea leucorodia

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Hrănire și odihnă/pasaj

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Ostrovul Moldova Veche, Divici Pojejena, Balta Nera

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.11

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
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A.Date generale ale speciei Phalacrocorax (Microcarbo) pygmeus
Tabel nr.150
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A393

2

Denumire științifică

Phalacrocorax pygmeus

3

Denumire populară

Cormoran mic

4

Descrierea speciei

Prin dimensiunile sale mici, se diferențiază ușor de cormoranul mare și
de cel moțat. În plus, proporțiile sale sunt diferite: cap mai mic, cu cioc
evident mai scurt, coada mai lungă. În penaj nupțial, capul și gâtul sunt
brun-castaniu întunecat, penajul corpului este negru cu irizații verzui și
pistrui albi alungiți (la ambele sexe). Vara pistruii dispar, bărbia devine
alburie, iar pieptul brun-roșcat.

5

Perioade critice

Tot timpul anului

6

Cerințe de habitat

Cormoranul mic este o specie de climat cald, care apare în habitate cu
apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele inundabile sau
ferme piscicole. A fost observat mai frecvent în zone cu acoperire mare
de luciu de apă, cu arbori mari în apropiere, în bălţi cu apă dulce sau
sălcete care au perdea de stufăriș dens, în zone cu suprafaţă mare de apă
sau pe cursuri line de apă, incluzând meandrele Dunării, lacuri de
acumulare sau lacuri formate temporar pe regiunile unor foste meandre
ale Dunării, în orezării, în mlaștini și în câmpuri inundate. În toate aceste
zone adâncimea apei nu trebuie să depășească 1,5-2 m, pentru a pescui
ușor. Pe timpul iernii cormoranul mic este observat în lagune costiere și
delte, de-a lungul râurilor care au păduri de luncă, ferme piscicole etc.
Înoată scufundat mult în apă și stă pe diferite suporturi pentru a se usca,
precum ceilalţi cormorani.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.7

B.Date specifice speciei Phalacrocorax (Microcarbo) pygmeus la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.151
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Phalacrocorax pygmeus

2

Informații specifice

-

speciei
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3

4

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării, cu procente mai mari în ariile de protecție
specială avifaunistică.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.7

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului
de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE+ 10 NAT/RO/740,
2011-2015

Rapoartele Asociației Grupul Milvus în urma Recensământului
Internațional al Păsărilor de Apă

A.Date generale ale speciei Ciconia ciconia
Tabel nr.152
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A031

2

Denumire științifică

Ciconia ciconia

3

Denumire populară

Barză albă

4

Descrierea speciei

Se recunoaște ușor de barza neagră prin spatele alb și aripile albe cu
remige negre. Zboară cu gâtul întins și adeseori poate fi văzută planând
la înălțimi mari folosind curenții termici.
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5

Perioade critice

Aprilie - august

6

Cerințe de habitat

Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor
mlăştinoase. Adulţii au înfăţişare similară şi se deosebesc de barza neagră
prin culoarea albă a capului şi a gâtului. Se hrăneşte cu broaşte, şoareci,
insecte, cârtiţe, pui de păsări şi de iepuri, melci, şerpi şi şopârle.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.31

B.Date specifice speciei Ciconia ciconia la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.153
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Ciconia ciconia

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Bahna, Bornea, Coronini, Măcești – cuiburi
În perioada de migrație pot fi observate stoluri mari de berze în arealul
parcului.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.31

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Observații ale personalului administrației parcului
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A.Date generale ale speciei Cygnus cygnus
Tabel nr.154
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A038

2

Denumire științifică

Cygnus cygnus

3

Denumire populară

Lebăda de iarnă

4

Descrierea speciei

Specie de talie foarte mare, penaj alb. De obicei, gâtul este lung și drept
cand înoată. Se diferențiază de lebăda de vară și de lebăda mică prin
ciocul lung, cu aspect de pană, predominat galben, cu vârful negru.
Galbenul de pe cioc ajunge până la partea din față a nărilor.

5

Perioade critice

Decembrie - februarie

6

Cerințe de habitat

Preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de exemplu cele
din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetaţie palustră abundentă. De
asemenea, este întâlnită și pe lacurile cu vegetaţia mai puţin dezvoltată
și în bazinele sau heleșteiele de mici dimensiuni. În vecinătatea zonelor
umede, unde se concentrează în efective mai mari, pot fi frecvent
observate pe terenurile agricole cultivate sau pe arături, unde pasc
deseori în compania grupurilor de gâște sălbatice.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.14

B.Date specifice speciei Cygnus cygnus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.155
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Cygnus cygnus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Iernare

(temporal)
4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
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8

Distribuția speciei

În partea de vest a parcului, aglomerări mari iarna în Ostrovul
Moldova veche.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.14

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015

A.Date generale ale speciei Pernis apivorus
Tabel nr.156
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A072

2

Denumire științifică

Pernis apivorus

3

Denumire populară

Viespar

4

Descrierea speciei

Ușor mai mare și cu aripi mai lungi decât șorecarul comun, dar de la
distanță ușor de confundat cu acesta. De aproape sunt câteva caracterere
definitorii fine: gâtul mai subțire și capul ținut în față când zboară,
asemenea cucului; coada mai lungă aproape egală cu lățimea aripii, cu
marginile ușor convexe și colțurile rotunde; văzut din față în planare are
aripile ușor curbate în jos. Penajul este variabil, cu formă întunecată,
medie, deschisă și roșcată, atât la adult cât și la juvenil.

5

Perioade critice

Mai-septembrie

6

Cerințe de habitat

Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni, aflate
pe soluri uşoare şi uscate, în care poate săpa uşor după hrană. Uneori
poate fi văzut planând şi utilizând curenţii termici ascendenţi, într-o
poziţie specifică. De obicei zboară la mică înălțime de la sol, iar atunci
când se aşază pe crengi îşi păstrează corpul într-o poziţie orizontală,
caracteristică speciei, cu coada lăsată în jos. Sare de pe o creangă pe alta
cu o singură bătaie de aripi, auzindu-se un zgomot specific.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.43
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B.Date specifice speciei Pernis apivorus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.157
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Pernis apivorus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

În arealul parcului, în păduri pentru cuib. Pentru procurarea hranei:
Berzasca, Liubcova, Coronini, Moldova Nouă, Pojejena

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Accipiter brevipes
Tabel nr.158
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A402

2

Denumire științifică

Accipiter brevipes

3

Denumire populară

Uliu cu picioare scurte

4

Descrierea speciei

Seamănă cu uliu păsărar, dar sexele au dimensiuni similare, aripirle sunt
înguste și mai ascuțite, coada este ușor mai scurtă formând aproape o
siluetă de șoim care planează, dar totuși are dinamica unui uliu. Vârfurile
negre ale aripilor, ventral și dorsal, constituie un element definitoriu, la
fel și rectricele centrale lipsite de dungi. Coada are dungile mai lungi și
mai multe .
317

5

Perioade critice

Aprilie - august

6

Cerințe de habitat

Uliul cu picioare scurte este o specie caracteristică zonelor împădurite de
joasă altitudine situate în apropierea unei ape, de la şes până în zona de
dealuri. Preferă zonele însorite şi calde unde pâlcurile de foioase (în
special stejari şi anini) alternează cu terenul deschis. Migrează în stoluri
de 10-30 de exemplare (uneori mai multe) în lunile august-septembrie şi
părăseşte Europa prin zona Bosforului. Se întoarce la locurile de cuibărit
la sfârşitul lunii aprilie. Specie răpitoare de zi, vânează preponderent pe
sol, dar şi din zbor, la mică înălțime. Este o specie solitară, însă poate fi
văzută vânând şi în perechi. Uneori stă la pândă pe ramuri, stânci sau
movilițe.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Accipiter brevipes la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.159
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Accipiter brevipes

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

În zonele împădurite, de a lungul văilor

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației parcului
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A.Date generale ale speciei Aquila chrysaetos
Tabel nr.160
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A091

2

Denumire științifică

Aquila chrysaetos

3

Denumire populară

Acvilă de munte

4

Descrierea speciei

Acvilă de talie foarte mare, cu aripi lungi, coada tipică, lungă, aproape
cât lățimea aripii. Siluetă tipică, cu aripa mai îngustă la bază și în partea
proximală a ”mâinii”, conturând o margine posterioară sub formă de
”S”, evidentă cu precădere la tineri. Zbor puternic, adesea 6-7 bătăi de
aripi mai adânci, urmate de o planare de 1-2 secunde iar apoi o nouă
serie de bătăi de aripi. Silueta privită din față, când planează, este tipică,
cu aripile ridicate în formă de ”v”.

5

Perioade critice

Februarie - iulie

6

Cerințe de habitat

Acvila de munte poate fi întâlnită în terenuri deschise sau semideschise,
de la nivelul mării până la altitudinea de 3.600 m, în habitate diverse, care
includ: tundră, tufărişuri, terenuri înierbate, păduri de foioase sau de
conifere. Cea mai mare parte a populației este însă asociată zonelor
montane, evitând totodată apele interioare şi pădurile dese.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.26

B.Date specifice speciei Aquila chrysaetos la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.161
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Aquila chrysaetos

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară
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7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Mraconia, Cioaca Borii, Trescovăț

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.26

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Aquila (Clanga) pomarina
Tabel nr.162
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A089

2

Denumire științifică

Aquila (clanga) pomarina

3

Denumire populară

Acvilă țipătoare mică

4

Descrierea speciei

Talie medie, întunecată și compactă. Aripi late uniform, degete vizibile,
deși nu atât de proeminente ca în cazul altor acvile mari; ”mâna” mai
puțin amplă, degetul 7 minuscul (juvenil) sau scurt (adult). Coada
rotunjită, reprezintă două treimi până la trei pătrimi din lățimea aripii.
Vazută din față, aripile sunt ușor îndoite cu primarele coborâte, în special
când planează, oarecum și când se ridică pe termice (primarele coborâte
pot fi observate și la acvila țipătoare mare, precum și la acvila de stepă.
Bătăile aripilor dese, capul și gâtul asemenea șorecarului, ciocul mic,
pentru o acvilă. Cel mai bine se identifică după: penaj brun închis cu
supraalarele, capul și gâtul contrastant mai deschise; o pată mică albă;
dorsal pe primare este caracteristică la majoritatea; de obicei, alb pe
supracodale;subalarele sunt mai deschise comparativ cu remigele.

5

Perioade critice

Martie - August

6

Cerințe de habitat

Acvila țipătoare mică este o specie caracteristică zonelor împădurite
situate în apropierea teritoriilor deschise cum sunt pajiştile, terenurile
agricole şi păşunile umede. Adulții au înfățişare similară şi ajung la acest
penaj după 3-4 ani de viață, vârstă la care este atinsă maturitatea sexuală.
Se hrăneşte cu mamifere mici, păsări, broaşte, şerpi, şopârle şi insecte.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.27
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B.Date specifice speciei Aquila (Clanga) pomarina la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.163
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Aquila pomarina

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Berzasca, Sichevița, Coronini, Pojejena

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.27

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Bubo bubo
Tabel nr.164
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A215

2

Denumire științifică

Bubo bubo

3

Denumire populară

Bufnița, buhă

4

Descrierea speciei

Cea mai mare dintre bufnițe, constituție masivă, sporită de penajul dens
și pufos; cap mare. Când este relaxată poate apărea ca un butoi, dar când
este în alertă scoate în evidență un gât surprinzător de lung (dar gros).
Smocurile de la urechi, lungi vizibile, dar nu în zbor, sunt ținute aproape
culcate când este relaxată și ridicate când cântă sau este deranjată. Zborul
este puternic și constant, cu bătăi de aripi lente, planează drept, asemenea
unui șorecar mare (dar capul este foarte mare și aripile mai arcuite când
321

planează). Ochi mari, roșii-portocalii. Principala culoare ventral este
brun-gălbui cu striuri negre, late pe piept. Dorsal brun-întunecat, cu
striuri late și vermicule negre. Gâtul alb este expus când cântă.
5

Perioade critice

Martie-iulie

6

Cerințe de habitat

Buha este caracteristică zonelor împădurite în care stâncăriile sunt
asociate cu pâlcuri de pădure (în special conifere). Este cea mai mare
dintre păsările răpitoare de noapte.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.28

B.Date specifice speciei Bubo bubo la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.165
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Bubo bubo

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Baziaș, Coronini, Gârnic, Dubova

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.28

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Caprimulgus europaeus
Tabel nr.166
Nr.
1

Informație/atribut
Cod specie

Descriere
A224
322

2

Denumire științifică

Caprimulgus europaeus

3

Denumire populară

Caprimulg

4

Descrierea speciei

Penaj maroniu pestriț, alb-gălbui, gri și negru, cu ochi pe jumătate închiși,
caprimulgul caprimulgul se odihnește lungit pe ramuri, fiind greu de
localizat.

5

Perioade critice

Mai-iulie

6

Cerințe de habitat

Caprimulgul se întâlnește prin poieni sau pășuni mari și rare cu arbori
seculari. Adulţii au înfăţișare similară, penajul gri-maroniu asigurând un
camuflaj excelent în timpul zilei, când se odihnește pe crengile copacilor,
creând impresia unui ciot sau a unei așchii mari din scoarţa copacului.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.30

B.Date specifice speciei Caprimulgus europaeus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.167
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Caprimulgus europaeus

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Sichevița, Dubova, Gîrnic, Berzasca

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.30

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului
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A.Date generale ale speciei Circaetus gallicus
Tabel nr.168
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A080

2

Denumire științifică

Circaetus gallicus

3

Denumire populară

Șerpar

4

Descrierea speciei

Acvilă mare, deschisă, cu aripi lungi și late. Lungimea cozii este de
aproximativ patru cincimi din lățimea aripii; coada îngustă la bază și
pătrățoasă în capăt este strânsă, colțurile ascuțite gâtul este scrurt și capul
lat, aproape ca o pasăre răpitoare de noapte când stă pe suport (dar nu
întotdeauna vizibil în zbor). Când planează, siluetă caracteristică, zona
carpiană ținută mai în față și aripile arcuite; tot arcuite și la vederea din
față.

5

Perioade critice

Mai- Octombrie

6

Cerințe de habitat

Şerparul este o specie care preferă un mozaic de habitate cu zone
împădurite folosite pentru cuibărit şi cu zone deschise preferate pentru
hrănire. Este o specie diurnă, care se hrăneşte în special cu alge şi cu
şerpi, cu precădere speciile neveninoase. În dieta ei se mai găsesc şi
şopârle, broaşte, mamifere mici şi mai rar păsări sau nevertebrate. Pentru
a se hrăni zboară la înălţime mare şi planează stând în acelaşi loc în
căutarea prăzii. Ziua staționează pe arbori înalți, care îi asigură
coeficientul de siguranță necesar prin posibilitatea controlului unui câmp
larg vizual.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Coracias garrulus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.169
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Circaetus gallicus

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
324

5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Pojejena, Moldova Nouă, Coronini, Berzasca, Svinița

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Coracias garrulus
Tabel nr.170
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A231

2

Denumire științifică

Coracias garrulus

3

Denumire populară

Dumbrăveacă

4

Descrierea speciei

De talia unei stăncuțe, corp masiv, penaj albăstrui deschis cu o tentă
verzuie și cu spatele maroniu. Capul mare și cioc puternic, negru. În zbor,
supraalarele albastre contrastează cu remigele negre, dar un contrast ami
puternic este pe partea ventrală a aripii, unde subalarele sunt albastre
deschis, uneori apărând chiar albe.

5

Perioade critice

Mai-Iulie

6

Cerințe de habitat

Preferă zonele de câmpie, calde și uscate, care au pâlcuri de pădure sau
copaci solitari, ocazional putând fi întâlnită și în regiunile colinare.
Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau
grupuri de arbori. Poate fi observată de multe ori stând. Hrana este
procurată îndeosebi de pe terenuri arabile și pășuni, specia având o
preferință semnificativă pentru pârloage. Stă la pândă pe o creangă
uscată, foarte adesea fiind observată și pe firele electrice de-a lungul
drumurilor, localizând prada de pe sol. După ce o prind, zboară înapoi și
o izbesc puternic de câteva ori de creangă, înainte de a o consuma

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.32
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B.Date specifice speciei Coracis garrlus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.171
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Coracias garrulus

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Specia nu a fost observată în arealul parcului, dar habitate potențiale
există.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.32

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Dendrocopos leucotos
Tabel nr.172
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A239

2

Denumire științifică

Dendrocopos leucotos

3

Denumire populară

Ciocănitoare cu spate alb

4

Descrierea speciei

Ușor mai mare decât ciocănitoarea pestriță mare, gâtul mai lungprofilul
capului mai unghiular și ciocul mai lung. Zona cloacală roșu aprins; slab
delimitată, abdomenul are o ușoară tentă gălbui rozie. Flancurile striate.
Banda neagră de pe laturile capului nu ajunge până la creștet lăsând o
breșă albă. În ciuda numelui, spatele alb este dificil de observat, dar, cel
puțin în zbor, partea de jos a spatelui este evident albă. Păsările observate
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pe suport, din lateral se diferențiază prin supraalrele mijlocii ce formează
o pată orizontală, mai lată decât dungile albe de pe remige.
5

Perioade critice

Aprilie – iunie

6

Cerințe de habitat

În România poate fi considerată o specie specializată pe pădurile de
foioase din regiuni colinare și muntoase. Preferă pădurile compuse din
fag - Fagus sp., mesteacăn -Betula sp., paltin - Acer sp., frasin - Fraxinus
sp., ulm - Ulmus sp., plop - Populus sp.. Deseori este prezent în păduri
mixte, uneori și în păduri de conifere. De cele mai multe ori cuibărește
pe versanţii sudici ai dealurilor și ai munţilor, dar și în pădurile de galerie
situate de-a lungul pâraielor dominate de specii de copaci cu esenţă
moale. Astfel, specia poate fi întâlnită de la altitudini joase, începând cu
400 m, unde cuibărește în păduri de foioase, până în zonele montane, la
1.800 m, unde cuibărește în păduri bătrâne de fag sau de amestec.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.33

B.Date specifice speciei Dendrocopos leucotos la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.173
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Dendrocopos leucotos

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Hrănire și odihnă/pasaj

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună 2

7

Perioada de colectare a

2017-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele prielnice

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.33

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
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A.Date generale ale speciei Dendrocopos (Leiopicus) medius
Tabel nr.174
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A238

2

Denumire științifică

Dendrocopos (Leiopicus) medius

3

Denumire populară

Ciocănitoare de stejar

4

Descrierea speciei

Neglijabil mai mică față de ciocănitoarea pestriță mare, având ciocul
mai scurt și mai subțire și capul mai rotund și mai deschis. Sexele
similare, cu: creștet roșu, ajungând mult în spate la mascul, iar culoarea
este mai intensă; fără mustață neagră; frunte și laturile capului albe, pe
care ochii ies în evidență cu două pete negre; pete albe, ovale pe umeri
(spre deosebire de ciocănitoare cu spate alb); zona cloacală roz se
estompează în abdomenul maro-gălbui; flancurile cu striuri negre, fine.
Adesea stă pe ramuri în poziție cocoșată și cu coada lăsată.

5

Perioade critice

Aprilie - iunie

6

Cerințe de habitat

Este o specie care se găsește în păduri cu exemplare mature de
Quercinee, dar poate fi observată și în parcuri mai mari sau pe pășuni
împădurite, acolo unde sunt prezente exemplare bătrâne de stejar sau
gorun. Limitele altitudinale la care cuibărește specia sunt determinate de
prezenţa habitatelor cu stejar sau gorun și sunt localizate în principal
între 200 și 600 m; în Dobrogea și Câmpia de Vest poate fi întâlnită și
la atitudini mai mici. Prezenţa speciei este independentă de panta
terenului, umiditate sau apropierea cursurilor de apă. Trăiește și în
păduri mixte cu stejar, carpen, frasin, fag, chiar și de molid.
Răspândirea speciei corespunde în general cu răspândirea carpenului
(Carpinus betulus).

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.24

B.Date specifice speciei Dendrocopos (Leiopicus) medius la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.175
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Dendrocopos (Leiopicus) medius

2

Informații specifice

-

speciei
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3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Permanent

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2017-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele prielnice.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.24

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

A.Date generale ale speciei Dryocopus martius
Tabel nr.176
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A236

2

Denumire științifică

Dryocopus martius

3

Denumire populară

Ciocănitoare neagră

4

Descrierea speciei

De talia unei ciori, compler negară cu ochii albi și creștet roșu sau doar o
pată roșie în partea posterioară a creștetului. Comparativ cu, de exemplu
ghionoia verde, gâtul este îngust și lung, iar capul are partea din spate a
creștetului în unghi. Zbor ca un fluture, un pic neîndemânatic cu capul
ridicat, aripile late și rotunde au bătăi joase, urmează o traiectorie dreaptă,
nu în salturi ca alte ciocănitori.

5

Perioade critice

Martie - mai

6

Cerințe de habitat

Cuibărește în păduri montane, uneori până la limita arborilor, în Alpi
ajungând și la înălţimi de peste 2.000 m. În taigaua nordică este în
principal o specie de șes. Preferă trunchiurile înalte și bătrâne ale
pădurilor aflate în stadiul climax al succesiunii vegetale. Deși preferă
porţiunile de păduri mai rare, poate fi prezentă și în pâlcurile de păduri
izolate, relativ departe de pădurea intactă. Spre deosebire de restul
speciilor de ciocănitoare, al căror zbor este ondulatoriu, ciocănitoarea
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neagră are un zbor continuu, asemănător cu cel al alunarului sau al
gaiţei.
7

Fotografii

Anexa 2.12.1.35

B.Date specifice speciei Dyocopus martius la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.177
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Dyocopus martius

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Permanenta

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2017-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele prielnice

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.35

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

A.Date generale ale speciei Emberiza cirlus
Tabel nr.178
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A377

2

Denumire științifică

Emberiza cirlus

3

Denumire populară

Presură bărboasă

4

Descrierea speciei

Asemenea presurii galbene, dar ușor mai mică, cu ciocul ușor mai mare
și coada mai scurtă. Masculul este insonfundabil, cu gușa și banda
ochiului negre, precum și o bandă lată, verzui – măslinie pe piept.
Femelele și indivizii din prima iarnă sunt foarte asemănători cu presura
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galbenă, dar diferă de această prin: târtița gri-maronie, cu tentă
măslinie, striată, contrastul mai mare pe laturile capului, dat de
marcajele întunecate și culoarea deschisă de fundal; umeir maroniuroșiatici, supraalrele amri gri-maroniu mai uniform; creștetul grimaroniu verzui, cu striuri; cicoul tinde să aibă două tonuri de culoare.
5

Perioade critice

Aprilie - iunie

6

Cerințe de habitat

Trăiește în timpul verii în regiuni deschise cu tufișuri, copaci și
mărăcinișuri. Iarna poate fi întâlnită pe câmpii deschise, adesea în
stoluri la un loc cu alte specii de presuri și cu cinteze.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.43

B.Date specifice speciei Emberiza cirlus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.179
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Emberiza cirlus

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)

Permanenta

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării, în zone de pajiști, presărate cu tufărișuri.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.43

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

Rapoarte ale experților din cadrul grupului Asociația Milvus
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A.Date generale ale speciei Emberiza hortulana
Tabel nr.180
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A379

2

Denumire științifică

Emberiza hortulana

3

Denumire populară

Presură de grădină

4

Descrierea speciei

Presură de talie medie, zveltă. Ciocul este lung. Picioarele și ciocul rozgălbui, culmenul ușor mai întunecat și cu profil drept. În toate penajele,
inelul orbital este alb-gălbui, iar mantaua prezintă numeroase striui
întunecate, de asemenea și o bandă laterală întunecată pe gușa gălbuideschisă. Flancurile și abdomenul au un ton maroniu-portocaliu, variabil,
iar capul și ceafa au de obicei un ton măsliniu. Târtița este gri-maronie,
cu striuri.masculul vara are capul, banda lată de pe piept și linia laterală
de pe gușă gri-măslinii, iar abdomenul și flancurile sunt maroniuportocaliu. Femela, vara, pe creștet, piept și linia laterală de pe gușă
prezintă pete înhise, fine.

5

Perioade critice

Aprilie – iunie

6

Cerințe de habitat

Presura de grădină preferă lanurile de porumb și terenurile vecine
acestuia. Migrează în stoluri mici formate din 5-50 de exemplare. Este o
specie omnivoră care se hrănește preponderent cu semințe, dar și cu
nevertebrate mici, pe care le adună de pe sol. În perioada de creștere a
puilor consumă hrană predominant de origine animală, formată în
special din insecte.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.36

B.Date specifice speciei Emberiza hortulana la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.181
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Emberiza hortulana

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
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5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În zonele agricole din tot arealul parcului: Pojejena, Moldova Nouă,
Coronini, Sicheviță, Berzasca, Svinița, Dubova, Eșelnița, Orșova,
Ilovița

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.36

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
http://pasaridinromania.sor.ro

A.Date generale ale speciei Falco subbuteo
Tabel nr.182
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A099

2

Denumire științifică

Falco subbuteo

3

Denumire populară

Șoimul rândunelelor

4

Descrierea speciei

Șoim mediu, elegant cu aripi lungi, ascuțite și coada medie și dreaptă în
capăt. Zbor elegant, are abilitatea de a prinde păsări în aer (inclusiv
rândunele și chiar drepnele). Silueta adesea tipică cu aripile destul de
ascuțite, primarele mai lungi sunt îndoite spre înapoi; uneori aripa apare
mai boantă, amintind de vânturelul de seară. La distanță, adultul este gri
închis deasupra și întunecat ventral, cu gâtul alb; de aproape se observă
”pantalonii” și zona cloacală ruginiu-roșiatică, pieptul și abdomenul
prezintă struri accentuate și banda mustății este neagră.

5

Perioade critice

Mai-Iulie

6

Cerințe de habitat

Trăieşte în zone deschise, joase, cu pâlcuri de copaci şi vegetație,
deseori în apropiere de ape. Specia vânează la asfințit, fiind foarte
activă seara, când vânează păsările care se strâng în stoluri pentru
înnoptare. Ocazional, vânează şi pe timp de noapte

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44
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B.Date specifice speciei Falco subbuteo la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.183
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Falco subbuteo

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării, în special în zonele cu lăstuni: Socol, Baziaș,
Divici, Ostrovul Moldova Veche

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Observații ale personalului de specialitate al administrației parcului

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Falco peregrinus
Tabel nr.184
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A103

2

Denumire științifică

Falco peregrinus

3

Denumire populară

Șoim călător

4

Descrierea speciei

Șoim de talei medie spre mare, femela considerabil mai mare. Este cel
mai puternic șoim, cu o variabilitate mare în ceea ce privește coloritul
penajului. Specia tipică: gri-ardezie dorsal, spatele inferior/ târtiță/
supracodalele

gri-albăstrui

deschis.

Ventral

alb,

pieptul

inferior/abdomenul cu dungi fine, lăsând obrajii/gâtul/pieptul superior
alb uniform., ce contrastează cu masca neagră și lată.
5

Perioade critice

Februarie – mai
334

6

Cerințe de habitat

Şoimul călător este o specie caracteristică zonelor deschise, stâncoase,
din tundră, păşunilor sau stepelor cu pâlcuri de pădure şi coaste marine.
Poate fi întâlnit până la o altitudine de 4.000 m. Părăsesc pentru iernare
locurile de reproducere între august şi noiembrie şi se întorc între martie
şi mai. În timpul migrațiilor traversează uşor întinderi foarte mari de
mare sau ocean. Cele mai multe păsări călătoresc individual sau în
perechi.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Falco peregrinus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.185
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Falco peregrinus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Iernare

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019, observații ocazionale

datelor
8

Distribuția speciei

De – alungul Dunării, în zone stâncoase

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Observații ale personalului de specialitate al administrație parcului

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Haliaeetus albicilla
Tabel nr.186
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A075

2

Denumire științifică

Haliaeetus albicilla
335

3

Denumire populară

codalb

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 76 – 92 cm și o greutate de 4.100 g pentru
mascul și 5.500 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între
190 – 240 cm. Adulții au înfățișare similară. Adulții au ciocul galben,
irisul galben, coada albă și corpul maroniu. Ajung la penajul
caracteristic adultului în 5 – 6 ani. Coada devine complet albă numai
după 8 ani. Tinerii au ciocul, irisul, coada și corpul închise.

5

Perioade critice

Martie - octombrie

6

Cerințe de habitat

Codalbul este o pasăre caracteristică zonelor deschise din regiunea
coastelor marine şi lacurilor cu apă dulce, în apropierea cărora se găsesc
arbori bătrâni sau insule stâncoase.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.15

B.Date specifice speciei Haliaeetus albicilla la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.187
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Haliaeetus albicilla

2

Informații specifice

Folosește teritoriul parcului în special iarna, când lacurile interne sunt

speciei

înghețate

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Reproducere

3

Iernare
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.15

hartă
10

Alte informații privind

”Studiu privind monitorizarea speciilor de păsări în arealul

sursele de informații

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier”, proiect Parcul
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Natural Porțile de Fier – garant al unui management adecvat al
biodiversității, POS Mediu, Axa IV, 2012-2015
Observații ale personalului administrației parcului

A.Date generale ale speciei Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)
Tabel nr.188
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A092

2

Denumire științifică

Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)

3

Denumire populară

Acvilă mică

4

Descrierea speciei

Lungimea corpului este de 42-51 cm şi are o greutate medie de 700 g
pentru mascul şi 1000 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă
între 110-135 cm. Este o răpitoare de talie medie, dar mică pentru o
acvilă, cu o mărime comparabilă cu a şorecarului comun (Buteo buteo).
Adulţii au înfăţişare similară.

5

Perioade critice

6

Cerințe de habitat

Cuibăreşte în păduri, dar vânează în zone deschise şi semideschise, pe
păşuni sau câmpuri agricole. Astfel, habitatul optim pentru această
specie îl reprezintă pădurile de stejar de la câmpie, deal sau din zonele
montane joase, care sunt învecinate cu suprafețe deschise (aşa cum sunt
păşunile), folosite de specie pentru vânătoare. În România cuibăreşte
local în zone împădurite învecinate cu zone umede sau/şi agricole, unde
preferă pădurile de amestec, nu foarte dese, care să îi confere vizibilitate
ridicată.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) la nivelul ariei naturale
protejate
Tabel nr.189
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
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4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul Dunării, în zone de pajiști și agricole, în vecinătatea
pădurilor

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
http://pasaridinromania.sor.ro

A.Date generale ale speciei Falco tinnunuculus
Tabel nr.190
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A096

2

Denumire științifică

Falco tinnunuculus

3

Denumire populară

Vânturel roșu

4

Descrierea speciei

Pasăre de pradă mică, de culoare castanie, poate fi identificată după
zborul pe loc caracteristic, în care ține coada lungă deschisă ca pe un
evantai. Masculii au capul și coada cenușii, în timp ce la femela – capul,
coada și spatele sunt maronii cu dungi negre. Lungimea corpului este de
31-37 cm, anvergura de 68-70 cm, masa corporală medie de 190 g
(masculii) și 220 g (femele).

5

Perioade critice

Aprilie - Mai

6

Cerințe de habitat

Vânturelul roşu ocupă aproape toate habitatele de la nivelul mării până la
altitudinea de 3.000-3.500 m (în Caucaz), incluzând parcuri, livezi, mici
petice de pădure, zone agricole şi suburbane, zone stâncoase, localități,
văile râurilor. În România, alături de şorecarul comun, este cel mai
frecvent întâlnită pasăre răpitoare diurnă, cuibărind în aproape toate
tipurile de habitate, cu excepția pădurilor închise şi a regiunilor total
lipsite de copaci. Marea majoritate a exemplarelor din România pleacă
338

spre sud la sosirea iernii, puţine exemplare rămânând să ierneze pe
teritoriul țării (predominant masculii). Se hrăneşte în principal cu insecte
(lăcuste, coropişnițe etc.), dar şi cu o mare varietate de rozătoare, păsărele
sau reptile de talie mică, pe care le capturează după ce le urmăreşte de la
înălțime, zburând de pe loc sau de pe un punct de observație fix. Este
capabil să vadă radiațiile ultraviolete reflectate de picăturile de urină care
marchează traseele şoarecilor, pe care-i vânează cu mare eficiență.
7

Fotografii

Anexa 2.12.1.44

B.Date specifice speciei Falco tinnunculus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.191
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Falco tinnunculus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2020

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în special în apropierea Dunării, pe lângă
localități, dar și în zone industriale.

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
http://pasaridinromania.sor.ro
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A.Date generale ale speciei Crex crex
Tabel nr.192
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A122

2

Denumire științifică

Crex crex

3

Denumire populară

Crâstelul de câmp

4

Descrierea speciei

Crâstelul de câmp, cunoscut și sub denumirea de Cârstei de câmp, este o
specie caracteristică zonelor joase, cum sunt pășunile umede, dar și
culturilor agricole (cereale, rapița, trifoi, cartofi). In Alpi cuibărește
până la 1.400 m altitudine, în China până la 2.700 m iar în Rusia pana la
3.000 m. Lungimea corpului este de 27 – 30 cm și o greutate medie de
165 g pentru mascul și 145 g pentru femela. Anvergura aripilor este
cuprinsă între 42 – 53 cm. Adulții au înfățișare similară.

5

Perioade critice

Mai-iunie

6

Cerințe de habitat

Este o specie caracteristică zonelor joase, cum sunt păşunile şi fânețele
umede, dar şi culturilor agricole (cereale, mazăre, rapiţă, trifoi, cartofi).
În Alpi cuibăreşte până la 1.400 m, în China până la 2.700 m, iar în Rusia
până la 3.000 m. Este o specie migratoare pe distanțe lungi, călătorind
numai noaptea şi la înălțimi mici față de sol. Pentru migrație se formează
grupuri de aproximativ 20-40 de exemplare, iar grupurile în locurile de
odihnă diurnă pot reuni câteva sute de exemplare. Majoritatea îşi începe
migrația în luna septembrie, exemplare izolate putând fi identificate până
la sfârşitul lunii octombrie. Se hrăneşte preferențial cu insecte şi larvele
acestora, viermi, melci, dar şi cu seminţe, plante şi mugurii. Ocazional
poate consuma şi mamifere sau amfibieni de talie mică.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.42

B.Date specifice speciei Crex crex la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.193
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Crex crex

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
340

4

Statutul de prezență

Marginal

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Sfânta Elena, Gîrnic, Eibenthal

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.42

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului

A.Date generale ale speciei Lanius collurio
Tabel nr.194
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A338

2

Denumire științifică

Lanius collurio

3

Denumire populară

Sfrâncioc roșiatic

4

Descrierea speciei

Adesea stă pe suport în poziție verticală, vizibil. Efectuează zboruri
scurte, rapide și drepte, cu ondulări lungi. Adulții masculi au pieptul și
abdomenul roz-maroniu deschis, fără vermiculații pe flancuri. Gușa este
albă. Creștetul este gri-cenușiu deschis, manataua maroniu-roșiatică.
Banda neagră, lată ce traversează ochiul, uneori ajungând ușor deasupra
bazei ciocului și adesea cu marginea albă îngustă deasupra și pe frunte.
Coada neagră, cu marginile albe la bază (aspect de pietrar. Rareori
prezintă o pată mică albă la baza primarelor. Femelele adulte sunt ventral
alb-murdar, crem cu vermiculații groase.

5

Perioade critice

Mai – iunie

6

Cerințe de habitat

Sfrânciocul roșiatic este caracteristic zonelor agricole deschise de
pășune, cu multe tufișuri și mărăcinișuri.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.37
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B.Date specifice speciei Lanius collurio la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.195
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lanius collurio

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în zonele cu pajiști și tufărișuri, în zonele
agricole mărginite de tufărișuri.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.37

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului

A.Date generale ale speciei Lullula arborea
Tabel nr.196
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

A246

2

Denumire științifică

Lullula arborea

3

Denumire populară

Ciocârlia de pădure

4

Descrierea speciei

Este mai mică și mai zveltă decât ciocârlia de câmp. Lungimea corpului
este de 13,5 - 15 cm, cu o greutate de 23 - 35 g. Penajul este maroniu și
se distinge de celelalte ciocârlii prin benzile albe de deasupra ochilor ce
se unesc pe creștet. Penajul este similar la ambele sexe.

5

Perioade critice

Aprilie - iulie

6

Cerințe de habitat

Cuibărește în diferite habitate deschise și semideschise mozaicate cu
tufărișuri, în zonele de agricultură și pășunile abandonate, în livezile
342

tratate în mod tradițional extensiv, în lizierele pădurilor și în regenerările
naturale ale habitatelor forestiere. Arată o preferință pentru solurile
nisipoase, acide și aride cu vegetație ierboasă rară și scurtă (sub 5 cm).
Foarte rar pot fi găsite cuibărind și în habitate antropice, precum parcurile
de mari dimensiuni din localități. Migrează în timpul zilei. Este o specie
solitară, cu excepția perioadei de reproducere, când stă în perechi sau în
grupuri familiale mici.
7

Fotografii

Anexa 2.12.1.39

B.Date specifice speciei Lullula arborea la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.197
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lullula arborea

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Reproducere

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2014-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, la liziera pădurii.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.39

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro/

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Picus canus
Tabel nr.198
Nr.
1

Informație/atribut
Cod specie

Descriere
A234
343

2

Denumire științifică

Picus canus

3

Denumire populară

Ghionoaie sură

4

Descrierea speciei

De mărime medie, este cu circa 20 % mai mică decât ghionoaia verde.
Lungimea corpului este de 27 – 30 cm și o greutate de 110 – 140 g.
Anvergura aripilor este de circa 38 - 40 cm. Adulții au o înfățisare
apropiată, însă masculul are ca semn distinctiv o pată roșie pe frunte.
Penajul este verde masliniu, iar capul gri – verde deschis.

5

Perioade critice

Aprilie – iunie

6

Cerințe de habitat

Specia este considerată ca una specializată pe preferă pădurile de foioase
din regiuni colinare și muntoase, fiind prezentă în special în pădurile
dominate de fag sau stejar, rareori în păduri de zadă, Larix decidua. Îi
plac porţiunile de pădure mai umede și de multe ori cuibărește în
apropierea pâraielor; de aceea populaţii semnificative se pot întâlni în
pădurile de luncă. Pășunile împădurite pot fii considerate habitat
secundar pentru această specie. Habitatul de cuibărit și cel de hrănire
diferă, dar sunt strâns legate între ele, din aceste considerente specia fiind
catalogată ca o specie-indicator pentru calitatea habitatelor forestiere.

7

Fotografii

Anexa 2.12.1.40

B.Date specifice speciei Picus canus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.199
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Picus canus

2

Informații specifice

-

speciei
3

4

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)

Reproducere

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2017-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, unde se întrunesc condițiile de habitat.
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9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.1.40

hartă
10

Alte informații privind

http://pasaridinromania.sor.ro/

sursele de informații

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Bombina variegata
Tabel nr.200
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1193

2

Denumire științifică

Bombina variegata

3

Denumire populară

Buhai cu burta galbenă

4

Descrierea speciei

Corpul este mai îndesat decât la Bombina bombina, în general
lungimea medie a adulţilor rar depăşeşte 5 cm. Capul mai lat decât
lung, botul rotunjit, ochii mari cu pupila cordiformă. Pielea este
verucoasă, fiind acoperită de negi mari, ascuţiţi, înconjuraţi de
numeroşi negi, mai mici. Negii prezintă spini. Masculii au în general
corpul mai scurt decât femelele. Membrele lor anterioare sunt mai
groase, iar în timpul împerecherii apar calozităţi nupţiale închise la
culoare pe partea internă a degetelor şi a braţului. Masculul nu are saci
vocali. Secreția glandelor pielii irită mucoasele conjunctive (produc
lăcrimare) și mucoasele nazale (provoacă strănutul).

5

Perioade critice

Aprilie -Iunie

6

Cerințe de habitat

Este mai puţin pretenţioasă în alegerea habitatului, fiind găsită în bălţi
temporare sau permanente, curate sau poluate, cu sau fără vegetaţie,
mlaştini, pâraie cu curs mai lin, izvoare, zone mlăştinoase cu ochiuri
mici de apă. Pe perioadele de secetă se ascunde în locuri umede până
la primele ploi.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.2

B.Date specifice speciei Bombina variegata la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.201
Nr.
1

Informație/Atribut
Specia

Descriere
Bombina variegata
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2

3

Informații specifice

Distribuția speciei s-a realizat pe baza studiilor naționale și a articolelor

speciei

științifice publicate

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2018

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele specifice (bălți mici și medii cu linii
de mal de mică adâncime, permanente și semipermanente).

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.4.2.

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

346

A.Date generale ale speciei Triturus cristatus
Tabel nr.202
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1166

2

Denumire științifică

Triturus cristatus

3

Denumire populară

Tritonul cu creastă

4

Descrierea speciei

Este o specie de triton de dimensiuni mari, având până la 16 cm. Corpul
este îndesat, capul este lat, cu botul rotunjit, lipsit de şanţuri pe partea
dorsală. Cuta gulară bine pronunţată. Membrele lungi şi puternice.
Lungimea cozii este mai mică sau egală cu a corpului şi se termină
ascuţit. Tegumentul este rugos atât dorsal cât şi ventral. Masculii sunt
mai mici decât femelele, în perioada de reproducere au o creastă dorsală
înaltă şi dinţată, care începe între ochi, lipseşte în dreptul cloacei şi se
continuă apoi cu o creastă caudală dezvoltată, dar mai puţin zimţată.
Aceasta este dezvoltată şi pe partea ventrală. Cloaca masculilor este mare
şi închisă la culoare.

5

Perioade critice

Martie- iulie

6

Cerințe de habitat

Preferă ape stagnante mari şi adânci, cu vegetaţie submersă şi palustră.
Este frecvent în iazuri şi lacuri, şanţuri, bălţi, canale cu curgere lină, mai
ales dacă există vegetaţie acvatică în care să se poată ascunde. Nu este
foarte pretenţios la calitatea apei.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Triturus cristatus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.203
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Triturus cristatus

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
347

6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Orșova

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan

sursele de informații

Cogălniceanu, 2013

A.Date generale ale speciei Triturus vulgaris
Tabel nr.204
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4008

2

Denumire științifică

Triturus vulgaris

3

Denumire populară

Tritonul comun

4

Descrierea speciei

Este cea mai mică specie de triton având dimensiuni mai reduse, până la
10 cm. Masculii sunt mai mari decât femelele.corpul este zvelt, înălțimea
corpului depășind mereu lățimea. Nu au muchii dorso-laterale. Coada
este mai lungă sau cel puțin egală cu restul corpului și se termină cu un
vârf ascuțit, fără filament caudal. Tegumentul este neted. Cuta gulară este
absentă. Botul, ascuțit la masculi și mai rotunjit la femele, este brăzdat de
trei șanțuri longitudinale.
Dorsal și lateral coloritul variază între gri-închis până la galben – brun.
Femelele sunt în general mai deschise decât masculii. Masculii sunt
acoperiți cu pete negre, mari, rotunde, foarte vizibile în perioada de
reproducere și au pe cap șapte dungi negre, caracteristice.

5

Perioade critice

Martie - iulie

6

Cerințe de habitat

În vecinătate unor bazine stătătoare mai mari sau mai mici, Permanente
sau temporare, în care se reproduce. Preferă ca în jurul apelor să existe
posibilități ample de adăpostire; în afara perioadei de reproducere,
trăiește pe uscat.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6
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B.Date specifice speciei Triturus vulgaris la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.205
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Triturus vulgaris

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

nativă

(management)
6

Abundență

comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Bahna, Orșova, Eșelnița, Mala, Mraconia

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan

sursele de informații

Cogălniceanu, 2013

A.Date generale ale speciei Pelobates fuscus
Tabel nr.206
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

Nu i-a fost atribuit

2

Denumire științifică

Pelobates fuscus

3

Denumire populară

Broască săpătoare brună

4

Descrierea speciei

Este o specie de dimensiuni relativ mici, adulții avânc corpul rareori mai
lung de 5 cm. 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 (noaptea pupila este rotundă).

5

Perioade critice

Aprilie - iulie
349

6

Cerințe de habitat

Preferă soluri afânate, nisipoase sau argiloase. Trăiește în pajiştile,
lizierele sau luminişurile pădurilor, crângurile etc; în zonele aride, o
găsim grupată în apropierea surselor de apă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6.

B.Date specifice speciei Pelobates fuscus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.207
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Pelobates fuscus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2000-2015

datelor
8

Distribuția speciei

Baziaș, Oșova

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
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A.Date generale ale speciei Hyla arborea
Tabel nr.208
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2

Denumire științifică

Hyla arborea

3

Denumire populară

Brotăcel

4

Descrierea speciei

Este un amfibian de dimensiuni mici, lungimea corpului adulților fiind
de cca 4,5 cm. Culoarea uzuală a exemplarelor metamorfozate este
verde deschisă pe partea dorsală a corpului și albicioasă, fără pete, pe
partea ventrală. La vârful degetelor arte discuri adezive. Masculul are
un singur sac vocal, plasat sub gușă, unde pielea are culoare mai închisă
decât la femele.

5

Perioade critice

Aprilie - iunie

6

Cerințe de habitat

Populaţiile cele mai numeroase sunt întâlnite în habitatele de câmpie şi
colinare. Preferă zonele umede (bălţi, mlaştini, canale) în preajma cărora
există vegetaţie bogată: păduri, tufişuri, stufărişuri; poate fi găsită şi în
zone antropizate (grădini, parcuri, livezi etc.).

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Hyla arborea la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.209
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Hyla arborea

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor

351

8

Distribuția speciei

În zonele inundabile ale luncii Dunării, în zonele de confluență ale
cursurilor de apă etc.

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013

A.Date generale ale speciei Rana dalmatina
Tabel nr.210
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

Nu a fost atribuit

2

Denumire științifică

Rana dalmatina

3

Denumire populară

Broască roșie de pădure

4

Descrierea speciei

Adulţii au un corp zvelt, elegant, de dimensiuni medii (până la 9 cm, dar
de obicei mai mici). Botul este ascuţit, timpanul este mare şi bine
conturat, pupila este orizontală. Membrul posterior este foarte lung,
articulaţia tibio-tarsală depăşeşte vârful botului când acesta este întins în
faţă, paralel cu coloana vertebrală. Masculii se deosebesc de femele prin
dimensiunea corporală mai redusă, membrele anterioare mai bine
dezvoltate, cu două calozităţi nupţiale mici, închise la culoare, pe partea
internă a primului deget în perioada de reproducere; tot atunci, membrana
interdigitală devine fumurie, mai bine dezvoltată, cu marginea aproape
dreaptă.

5

Perioade critice

Martie - noiembrie

6

Cerințe de habitat

Este prezent în habitate deschise, acoperite de vegetaţie ierboasă şi
tufişuri, sau la liziera pădurilor. Preferă pantele însorite cu stâncării sau
grohotişuri, care îi oferă adăposturi naturale. Poate fi întâlnit şi în
apropierea localităţilor sau a zonelor cultivate.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6.
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B.Date specifice speciei Rana dalmatina la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.211
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Rana dalmatina

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitate prielnice

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005
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A.Date generale ale speciei Testudo hermanni
Tabel nr.212
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1217

2

Denumire științifică

Testudo hermanni

3

Denumire populară

Țestoasa de Banat

4

Descrierea speciei

Este o ţestoasă de dimensiuni relativ mici, lungimea carapacei putând
ajunge la 25 cm (rareori mai mare). Coada este acoperită cu un vârf
cornos. Există două plăci supracaudale. Regiunea femurală este lipsită
de tuberculi conici mari. Picioarele columnare, au degetele concrescute,
prevăzute cu gheare puternice folosite la săpat.

5

Perioade critice

Aprilie - octombrie

6

Cerințe de habitat

Sunt animale foarte bine adaptate la habitate aride dar pot fi întâlnite şi
în zone cu umiditate mai ridicată. Nu sunt foarte pretenţioase la habitat,
fiind găsite atât în pajişti, cât şi în păduri şi vii. Preferă poienile în
pantă, aflate la liziera pădurilor. Un mascul poate avea un teritoriu de
până la 2 hectare, iar femela doar o jumătate de hectar.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.5

B.Date specifice speciei Testudo hemanni la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.213
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Testudo hermanni boettgeri

2

Informații specifice

Studiile au evidențiat faptul că există diferențe morfologice care să

speciei

încadreze populațiile din arealul Parcului Natural Porțile de Fier în
subspecia T.h. boettgeri.

3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2008 - 2018

datelor
354

8

Distribuția speciei

În habitatele prielnice, în tot arealul parcului, în habitatele prielnice

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.4.5

hartă
10

Alte informații privind

Habitat selection and movement ecology of eastern Hermann’s tortoises

sursele de informații

in a rural Romanian landscape, Rozylowicz L., 2012
Assessing the threatened status of Testudo hermanni boettgeri
Mojsisovics, 1889 (Reptilia: Testudines: Testudinidae) population from
Romania, Rozylowicz L., 2012
Assesing the distribution of Hemann`s tortoise (Testudo hermanni
boettgeri, Mojsisovics 1888), Rozylowicz L. et al., 2003

A.Date generale ale speciei Emys orbicularis
Tabel nr.214
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1220

2

Denumire științifică

Emys orbicularis

3

Denumire populară

Țestoasa de apă

4

Descrierea speciei

Carapacea este mai puțin bombată decât al țestoaselor de uscat. 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, câi și membrele și capul au fondul de culoarea
negricioasă, fiind presărate cu pete și linii galbene.

5

Perioade critice

Aprilie – octombrie

6

Cerințe de habitat

Preferă habitate acvatice (bălţi, heleşteie, lacuri, râuri cu cursul lin) din
zonele de câmpie, colinare şi de deal, cu vegetaţie ierboasă şi arbustivă
pe mal, cu vegetaţie acvatică şi cu populaţii importante de peşti şi
nevertebrate acvatice. Este sensibilă la calitatea apei, nefiind întâlnită în
ape poluate.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.3

B.Date specifice speciei Emys orbicularis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.215
Nr.
1

Informație/Atribut
Specia

Descriere
Emys orbicularis

355

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Eșelnița, Mala, Mraconia, Camenița, Radimna, Divici – Pojejena,
Balta Nera

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.4.3

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013

A.Date generale ale speciei Elaphe longissima
Tabel nr.216
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1281

2

Denumire științifică

Elaphe longissima

3

Denumire populară

Șarpele lui Esculap

4

Descrierea speciei

Șarpe zvelt, robust, de talie mare, ajungând până la 140 cm (femelele)
sau 160 cm (masculii); rareori apar indivizi mai mari, în special în sudul
arealului. Capul este alungit, puternic diferenţiat de trunchi, ochii sunt
mari; solzii dorsali din partea posterioară a corpului sunt uşor carenaţi;
solzii ventrali se prelungesc pe partea inferioară a flancurilor şi prezintă
356

câte o carenă latero-ventrală, ambele aceste caractere folosind la căţărat.
Coada masculilor este mult mai lungă decât la femele, raportat la
lungimea corpului, cu baza umflată (adăpostește cele două hemipenisuri).
Placa anală este divizată.
5

Perioade critice

Martie – Noiembrie

6

Cerințe de habitat

Specie cu preferinţe destul de largi; este întâlnit în păduri de foioase
însorite, cu rarişti, trunchiuri căzute, versanţi cu expotiţie sudică, cu
tufărişuri, terasamente ale drumurilor sau căilor ferate, ruine, ziduri,
cariere părăsite, grohotişuri sau stâncării în păduri; de asemenea, îl mai
putem întâlni şi în habitate umede, lângă zone mlăştinoase, pe văile
râurilor, ascuns în vegetaţie

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Elaphe longissima la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.217
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Elaphe longissima

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele prielnice

9

Distribuția speciei -

Specia nu are cartată distribuția

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
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platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Darevskia (Lacerta) praticola
Tabel nr.218
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2415

2

Denumire științifică

Darevskia (Lacerta) praticola

3

Denumire populară

Șopârlă de pădure

4

Descrierea speciei

Șopârlă relativ mică, cu corpul neaplatizat, iar picioarele sunt relativ
scurte. Asemănător cu Zootoca vivipara, cu solzii dorsali destul de
grosieri, ușor turtiți, ceea ce o diferențiează de alte specii ale genului
Podarcis.

5

Perioade critice

6

Cerințe de habitat

Populează pădurile de foiase, fiind mai ușor de observat în poieni.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Darevskia (Lacerta) praticola la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.219
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Darevskia (Lacerta) praticola

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
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4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

In tot arealul parcului, în zonele de pădure

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Lacerta viridis
Tabel nr.220
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1263

2

Denumire științifică

Lacerta viridis

3

Denumire populară

Gușter

4

Descrierea speciei

Gușterul comun este o șopârlă de dimensiuni mari, adulții atingând și
lungimi de 40 cm (în majoritatea cazurilor au până la 35 cm lungime). La
masculi culoarea generală a părții dorsale a corpului este verde, cu
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numeroase puncte negre, verde deschis sau gălbui. Partea ventrală a
corpului este galben-verzuie. Gușa, laturile capului și gâtului sunt
colorate cu albastru. Femelele adulte au culoare verde, brună sau
combinația acestor două culori, uneori cu două (rareori patru) linii pe
trunchi. Juvenilii sunt de culoare brun deschisă, uneori cu puncte negre
(chiar și oceli) pe laturile corpului.
5

Perioade critice

Martie – noiembrie

6

Cerințe de habitat

Preferă versanţi cu expoziţie sudică, grohotişuri şi zone stâncoase
acoperite cu vegetaţie ierboasă şi/sau tufărişuri rare, liziera pădurilor,
poienile din interiorul acestora, terasamentul căilor ferate, taluzul
şoselelor etc.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei lacerta viridis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.221
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lacerta viridis

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele prielnice

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
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platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Natrix natrix
Tabel nr.222
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2469

2

Denumire științifică

Natrix natrix

3

Denumire populară

Șarpele de casă

4

Descrierea speciei

Șarpele de casă are un aspect zvelt si o lungime de cca. 1 metru. Spatele
este cenușiu, cu variații de la brun la negricios. Abdomenul are un desen
caracteristic: o alternanță de alb și negru, predominând pigmentul negru.
În partea posterioară a capului se află de ambele părți câte o pată
semicirculară galbenă, albicioasă sau alb-cenușie, încadrată anterior și
posterior de câte o pereche de pete negre. Se pot întâlni și exemplare
melanice cu abdomenul si spatele complet negre. Juvenilii sunt cenușii
cu un desen format din pete închise alternate.

5

Perioade critice

Martie - noiembrie

6

Cerințe de habitat

Șarpele de casă duce o viață amfibie și este legat de bazinele acvatice,
fiind găsit de obicei în apropierea bălților, mlaștinilor, apelor curgătoare,
lacurilor etc. Uneori se depărteaza de malul apei, fiind întâlnit și în
păduri, pe câmp și în zone pietroase și uscate.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6
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B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.223
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Natrix natrix

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000 – 2019

datelor
8

Distribuția speciei

În habitatele prielnice, în tot arealul parcului.

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005
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A.Date generale ale speciei Natrix tessellata
Tabel nr.224
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1292

2

Denumire științifică

Natrix tessellata

3

Denumire populară

Șarpele de apă

4

Descrierea speciei

Este o specie de șarpe relativ mare, lungimea adulților depășind deseori
1 m. Culoarea dorsală a exemplarelor este de obicei cenușiu sau brungălbui, cu pete dreptunghiulare, gri-închise. În partea dorsală a capului
există un desen de forma literei V, cu vârful orientat anterior. Unele
exemplare sunt colorate uniform (uneori în culoare galbui-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.

5

Perioade critice

Martie- octombrie

6

Cerințe de habitat

Nu se depărtează de apă decât pentru depunerea pontei sau pentru
hibernare. Preferă ape stătătoare sau lin curgătoare, cu populaţii
importante de peşti şi cu maluri propice pentru depunerea pontei şi
hibernare (versanţii râurilor trebuie să fie stâncoşi sau cu grohotişuri).
Poate fi întâlnit şi în ape salmastre sau în apropierea aşezărilor umane.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6.

B.Date specifice speciei Natrix tessellata la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.225
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Natrix tessellata

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună
363

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În habitatele prielnice, în tot arealul parcului.

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Podarcis muralis
Tabel nr.226
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1256

2

Denumire științifică

Podarcis muralis

3

Denumire populară

Șopârlă de ziduri

4

Descrierea speciei

Lungimea totală nu depăşeşte 20-24 cm, coada fiind de două ori lungimea
trunchiului (de la vârful botului la orificiul cloacal). Capul este aplatizat,
puţin alungit cu botul ascuţit; granulele supraciliare variază ca număr (110) fiind dispuse într-un şir complet, incomplet sau întrerupt. Timpanul
este vizibil, iar gulerul nu este dinţat. Trunchiul este zvelt, turtit dorsoventral; coada lungă, cilindrică, şi ea uşor turtită la bază (baza este
umflată la masculi), ascuţită la vârf. Solzii dorsali sunt foarte mici, slab

364

carenati, rotunjiţi, la fel de mari. Placa anală este de obicei mare şi de
formă variabilă, fiind înconjurată de un şir de plăci mici.
5

Perioade critice

Martie - noiembrie

6

Cerințe de habitat

Este o specie rupicolă, ocupă microhabitate pe versanţi stâncoşi, pietroşi,
bolovănişuri, grohotişuri, dar şi pante argiloase cu expoziţie sudică, cu
sau fără acoperire vegetală. Se întâlneşte şi în biotopuri antropizate:
poduri de piatră, ziduri, diguri de beton, grămezi de pietre, taluzurile
drumurilor şi căilor ferate.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Podarcis muralis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.227
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Podarcis muralis

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în zone cu stâncărie la zi.

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
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New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
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A.Date generale ale speciei Podarcis taurica
Tabel nr.228
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1248

2

Denumire științifică

Podarcis taurica

3

Denumire populară

Șopârla de iarbă

4

Descrierea speciei

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). La eclozare din ou juvenilii au cca 3 cm lungime. 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 dunga latero-dorsală.
Pe laturile corpului au câte o dungă de culoare deschisă (gălbuie), și o
parte din solzi sunt de culoare albastră. Gușa și abdomenul sunt portocalii
sau roșu-portocaliu. Femelele au partea dorsală maronie, brun-măslinie
sau verde. Abdomenul este de culoare deschisă (albicioasă).

5

Perioade critice

Martie - noiembrie

6

Cerințe de habitat

Este prezentă în locuri nisipoase sau pietroase, înierbate, cu sau fără
tufişuri. De asemenea, ocupă microhabitate la liziera pădurilor, pe
terasamente, la marginea drumurilor sau arăturilor, pe malul lacurilor.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6
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B.Date specifice speciei Podarcis taurica la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.229
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Podarcis taurica

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005
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A.Date generale ale speciei Coronella austriaca
Tabel nr.230
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1283

2

Denumire științifică

Coronella austriaca

3

Denumire populară

Șarpele de alun

4

Descrierea speciei

Este un șarpe de lungime mijlocie, adulții atingând de regulă maximum
70 de cm. Partea dorsală a exemplarelor este de obicei brună sau cenușie,
cu pete regulate, de culoare închisă, dispuse în șiruri (care pot și fuziona
formând linii paralele cu coloana vertebrală). Pe cap are o dungă închisă
la culoare, care începe de la nară și se întinde până la colțul gurii,
respectiv pe partea posterodorsală a capului o pată aproximativ de forma
blazonului casei imperiale austriece. Partea ventrală a corpului este
uniform colorată, la masculii în brun sau în roșu-cărămiziu, la femele în
cenușiu până la negru. Pupila este rotundă, irisul fiind de regulă
cărămiziu.

5

Perioade critice

Martie - noiembrie

6

Cerințe de habitat

Este prezent în zone uscate, bine însorite, acoperite de vegetaţie ierboasă
şi tufişuri, unde există populaţii de şopârle sau micromamifere. Lipseşte
din zonele umede. Preferă lizierele pădurilor, grohotişuri sau stâncării,
taluzurile drumurilor etc.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Coronella austriaca la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.231
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Coronella austriaca

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
368

6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele prielnice

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Vipera ammodytes
Tabel nr.232
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1295

2

Denumire științifică

Vipera ammodytes

3

Denumire populară

Vipera cu corn

4

Descrierea speciei

Formă de talie mare, de 60-80 cm, uneori până la 90 cm. Capul mai
triunghiular, evident separat de gât, comparativ cu celelalte specii de
vipere. Ochiul are pupila verticală, botul este ascuţit, prevăzut cu un corn
moale. Trunchiul este gros, iar coada scurtă.Femelele sunt mai mici;
coada masculilor este mai mare, iar baza acesteia este mai umflată.

5

Perioade critice

Martie - noiembrie

369

Cerințe de habitat

6

Preferă lizierele de pădure, zonele cu grohotişuri, stâncării, tufişuri, aflate
pe pante cu expoziţie sudică. Uneori poate fi observată în interiorul
stejăretelor rare.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.3.

B.Date specifice speciei Vipera ammodytes ammodytes la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.233
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Vipera ammodytes ammodytes

2

Informații specifice

Subspecie cu areal de rasăpândire în sud-vestul țării

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Specia se găsește în zonele de stâncărie la zi, cu luminișuri, păduri
termofile. Populații semnificative sunt cunoscute în zonele Gura Văii,
Cazanele Dunării, Fețele Dunării.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.4.3

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
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Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Ablepharus kitaibelli
Tabel nr.234
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1276

2

Denumire științifică

Ablepharus kitaibelli

3

Denumire populară

șopârliță

4

Descrierea speciei

Lungimea totală ajunge la 13 cm, corpul este lung, cilindric, acoperit cu
solzi netezi, imbricaţi, de formă hexagonalrotunjită, dispuşi în şiruri
longitudinale (cei dorsali sunt mai mari decât cei laterali). Capul este
mic, alungit, cu botul scurt şi rotunjit; ochii cu pleoapele concrescute.
Deschiderea externă a urechii vizibilă. Gâtul nu este observabil. Coada
mai lungă decât capul + trunchiul; este groasă în jumătatea anterioară şi
se subţiază spre vârf, care este format dintr-un singur solz. Femelele
sunt în general mai mari decât masculii, având trunchiul mai lung şi
coada mai scurtă decât aceştia. Masculii au picioarele mai lungi.

5

Perioade critice

Aprilie – septembrie

6

Cerințe de habitat

Preferă rariştile pădurilor de stejar şi pajiştile aflate pe versanţi domoli
cu expoziţie sudică, unde îşi capturează prada în litieră, printre ierburi,
tufişuri sau pe sub pietre.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Ablepharus kitaibelli la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.235
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Ablepharus kitaibelli

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
371

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Gura Văii, Ilovița, Orșova, Eșelnița, Dubova, Svinița, Berzasca

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
Diversity and distribution of amphibians în Romania, Dan
Cogălniceanu, 2013
The herpetofauna of the south-western part of Mehedinţi County,
Romania, Covaciu – Marcov et. al, 2009
Notes upon the herpetofauna of the south west area of the county CarașSeverin, Romania, 2005
New observations on the herpetofauna from Domogled – Valea Cernei
National Park and Portile de Fier Natural Park (Romania), Alexandru
Iftimie, 2005

A.Date generale ale speciei Coluber caspius
Tabel nr.236
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1278

2

Denumire științifică

Coluber caspius

3

Denumire populară

Șarpe de stepă

4

Descrierea speciei

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
372

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).
5

Perioade critice

Martie - noiembrie

6

Cerințe de habitat

Este prezent în habitate deschise, acoperite de vegetaţie ierboasă şi
tufişuri, sau la liziera pădurilor. Preferă pantele însorite cu stâncării sau
grohotişuri, care îi oferă adăposturi naturale. Poate fi întâlnit şi în
apropierea localităţilor sau a zonelor cultivate.

7

Fotografii

Anexa 2.12.4.6

B.Date specifice speciei Coluber caspius la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.237
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Coluber caspius

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2000-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitate prielnice

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Îmbunătățirea statutului

sursele de informații

de conservare pentru speciile și habitatele prioritare din zonele umede
ale Porților de Fier” – Recoltare specii acvatice invazive – macrofite,
specii invazive terestre, reconstrucţie ecologică cu Salix alba, montare
platforme odihnă pentru cormorani pitici. LIFE + 10 NAT/RO/740,
2011-2015
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A.Date generale ale speciei Aspius aspius
Tabel nr.238
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1130

2

Denumire științifică

Aspius aspius

3

Denumire populară

Avat

4

Descrierea speciei

Singurul peşte răpitor din familia ciprinide, are corpul alungit, fusiform,
comprimat lateral, zvelt, acoperit cu solzi cicloizi mici. Capul este conic,
gura este mare, largă, dispusă oblic, cu maxilarul inferior arcuit în sus.
Ochii sunt foarte evidenţi (exoftalmici). În urma capului, profilul dorsal
urcă brusc. Înotătoarea dorsală şi cele ventrale au inserţia aproape
simetrică, iar înotătoarele pectorale nu ating baza înotătoarelor ventrale.
Marginea înotătoarei anale este puternic concavă; înotătoarea caudală
este puternic excavată. Linia laterală este completă. Coloritul dominant
este negricios-verzui pe partea dorsală a corpului şi argintiu pe flancuri,
iar partea ventrală este albă.

5

Perioade critice

Aprilie - iunie

6

Cerințe de habitat

Specie dulcicolă reofil-stagnofilă, întâlnită frecvent în râurile de şes
până în zona colinară, bălţi, lacuri dulcicole sau salmastre.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.1

B.Date specifice speciei Aspius aspius la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.239
Nr.
1

Informație/Atribut
Specia

Descriere
Aspius aspius
374

2

Informații specifice
speciei

3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezența certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.1

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Barbus meridionalis
Tabel nr.240
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1138

2

Denumire științifică

Barbus meridionalis

3

Denumire populară

Mreană vânătă

4

Descrierea speciei

Mreana vânătă sau moioaga este un ciprinid de talie mică-medie (15-28
cm, rar 30-35 cm), cu corp fusiform, puţin comprimat lateral, acoperit cu
solzi cicloizi mici, inegali ca mărime. Masa corporală este de 250-450 g,
iar în mod excepţional poate ajunge la o masă de 500-700 g. Gura are o
poziţie ventrală (gură inferioară), semilunară, fiind mărginită de buze
mult mai cărnoase şi mai dezvoltate decât la specia Barbus barbus
(mreana). În jurul gurii sunt prezente patru prelungiri tegumentare numite
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mustăţi, o pereche mai scurtă dispusă pe maxilă (mustăţi anterioare) şi o
pereche mai lungă dispusă la comisurile gurii (mustăţi posterioare).
Ultima radie simplă din înotătoarea dorsală este subţire, flexibilă şi fără
zimţi, iar înotătoarele ventrale se inseră în urma inserţiei înotătoarei
dorsale, acestea fiind aspecte care o deosebesc de specia Barbus barbus
(mreana). Culoarea de fond pe partea dorsală este brun-ruginie, pe fondul
căreia sunt prezente/vizibile numeroase marmoraţii (pete) închise la
culoare, marmoraţii care uneori se contopesc între ele.
De asemenea, marmoraţii evidente se regăsesc pe flancuri, pe înotătoarea
dorsală şi caudală. Flancurile sunt galben-ruginii, iar prelungirile
tegumentare (mustăţile), înotătoarele pectorale, ventrale, respectiv
înotătoarea anală sunt de culoarea lămâii (galbene), restul înotătoarelor
au culoare asemănătoare corpului; partea ventrală a corpului este albargintie. Epoca de reproducere debutează în luna mai şi se încheie în luna
august. Icrele de culoare galbenă sunt depuse, în număr de 1.000-1.500,
în zona malurilor cu substrat pietros şi nisipos. Dezvoltarea embrionară
durează 10-14 zile Dimorfismul sexual este slab pronunţat, astfel încât
sexele sunt recunoscute greu după aspectul extern (la masculii de mreană
vânătă înotătoarea anală este mai lungă decât la femele). Determinarea
sexelor se face cu multă precizie în perioada de reproducere, deoarece
femelele au abdomenul mai bombat/voluminos, iar masculii au
abdomenul mai tare şi mai zvelt. Se hrăneşte cu nevertebrate acvatice
bentonice (oligochete, tricoptere, efemeroptere, gamoride, tendipedide).
Acest regim alimentar poate fi completat cu alge, resturi vegetale şi icre.
Indivizii adulţi se pot hrăni şi cu puiet de peşte. Nu se hrăneşte în perioada
de reproducere şi în timpul iernii.
5

Perioade critice

Mai - iulie

6

Cerințe de habitat

Mreana vânătă sau moioaga este prezentă în apele curgătoare (specie
reofilă) din regiunile muntoase şi colinare (în aval de zona păstrăvului),
situate la o altitudine cuprinsă între 400-200 m.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.2
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B.Date specifice speciei Barbus meridionalis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.241
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Barbus meridionalis

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

Iernare
Reproducere

4

Statutul de prezență

Larg răspândit

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezența certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.2

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Cottus gobio
Tabel nr.242
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1163

2

Denumire științifică

Cottus gobio

3

Denumire populară

Zglăvoc

4

Descrierea speciei

Zglăvocul este un cotid de talie mică (8-10 cm, rar 12-13 cm) al cărui
corp este alungit, gros, fusiform, având aspect de guvid. Capul este mare,
comprimat dorso-ventral şi este mai gros decât corpul. Gura este mare,
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terminală, prevăzută cu dinţi mărunţi, dispuşi pe mai multe rânduri pe
premaxilar, vomer şi dentar. Preopercularul prezintă un ţep cu orientare
superioară, iar regiunea cozii este comprimată lateral. Pe linia mediodorsală sunt vizibile două înotătoare dorsale (una în regiunea trunchiului,
respectiv una în regiunea cozii) care se ating. Înotătoarele pectorale sunt
mari (deosebit de mari) în raport cu talia, iar înotătoarele ventrale au
poziţie toracală. Exoscheletul lipseşte (tegument lipsit de solzi). Coloritul
variază în funcţie de condiţiile mediului de viaţă, respectiv stare
fiziologică, vârstă şi sex. Zona dorsală a corpului este brun-cafenie şi
totodată marmorată mai închis. Jumătatea posterioară a corpului prezintă
benzi transversale (3-4) de culoare închisă, iar înotătoarele dorsale,
pectorale şi caudală prezintă marmoraţii dispuse în benzi longitudinale.
Înotătoarea

anală,

respectiv

înotătoarele

ventrale

nu

prezintă

marmoraţii/pete, dar sunt întâlniţi rar/izolat indivizi care prezintă la
nivelul înotătoarei anale benzi slab evidente, formate din pete cafenii.
Perioada de reproducere debutează în luna martie şi se încheie în luna
aprilie. Maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2 ani, iar
dimorfismul sexual constă în faptul că masculii au botul mai lat şi
ventralele mai lungi decât femelele. După depunerea pontei, masculii
păzesc ponta, respectiv o ventilează până la eclozare, fenomen care apare
după 4-5 săptămâni (perioada de eclozare este influenţată de temperatura
apei) de la depunerea pontei. Se hrăneşte cu larve de insecte, icre sau
puiet de peşte, respectiv pontă de amfibieni.
5

Perioade critice

Martie - aprilie

6

Cerințe de habitat

Preferă apele reci reofile din zonele de munte (râuri, pâraie, rar lacuri de
munte). Se refugiază adesea sub pietrele aflate în apropierea malului.
Specie reofilă şi strict sedentară care nu întreprinde migraţii.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.6

B.Date specifice speciei Cottus gobio la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.243
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Cottus gobio

2

Informații specifice

Specia a fost semnalată de Bănărescu în Fauna Porților de Fier, dar

speciei

ultimele inventarieri nu au confirmat-o.
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3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Berzasca, Cerna

9

Distribuția speciei -

Anexa 3.12.3.6

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Gobio albipinnatus
Tabel nr.244
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1124

2

Denumire științifică

Gobio albipinnatus

3

Denumire populară

Porcul de nisip

4

Descrierea speciei

Porcuşorul de şes este un ciprinid de talie mică (până la 12 cm), cu corp
fusiform, comprimat lateral, aspect care induce un profil dorsal convex.
Toate cele trei regiuni corporale (regiunea capului, regiunea trunchiului,
respectiv regiunea cozii) sunt relativ înalte. Botul este scurt şi obtuz, gura
mică şi subterminală (inferioară) este prevăzută cu o pereche de mustăţi
lungi (prelungiri tegumentare). Pedunculul caudal mai înalt decât gros,
se continuă cu înotătoarea caudală furcată (adânc scobită). Orificiul anal
este dispus mai aproape de înotătoarele ventrale a căror poziţie este
abdominală. Solzii din regiunea dorsală prezintă 5-9 striuri/carene
epiteliale evidente care sunt dispuse longitudinal. Partea dorsală a capului
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expune o culoare cenuşie, iar partea dorsală de la nivelul trunchiului,
respectiv a cozii expune o culoare gălbuie-cenuşie. Flancurile/laturile
corpului expun 7-8, rar 6 sau până la 12 pete rotunde (mai mici ca la
celelalte specii ale genului).
Pete de culoare închisă şi puţin evidente sunt expuse şi partea dorsală a
corpului, iar partea ventrală a corpului este albă. Radiile înotătoarei
dorsale, respectiv caudale expun 2 şiruri de pete negre lipsite de contrast.
Perioada de reproducere are loc în lunile mai-iunie, iar dimorfismul
sexual în cazul porcuşorului de şes este şters. Ponta este depusă secvenţial
(4 ponte în medie). Hrana este procurată de pe fundul/ faciesul mediului
abiotic (specie bentofagă), hrană care este reprezentată de diatomee,
detritus organic, respectiv larve mici de efemeride.
5

Perioade critice

Mai - iunie

6

Cerințe de habitat

Preferă apele curgătoare (specie reofilă) din zona de şes a căror facies
este compus din nisip fin sau argilă. Evită apele stătătoare sau apele
curgătoare care au viteza mare de curgere în detrimentul apelor cu
curent slab (28-45 cm/s). Este o specie solitară, dar uneori se adună în
cârduri mici. Activitatea adulţilor manifestată prin diferite tipuri de
comportament este pronunţată noaptea, situaţie care nu se repetă şi la
juvenili, deoarece la această vârstă sunt activi în timpul zilei.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.3

B.Date specifice speciei Gobio albinpinnatus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.245
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Gobio albipinnatus

2

Informații specifice

Specia a fost întâlnită înainte de construirea barajului, pe cursul

speciei

Dunării, urcând pe Elișeva, Mraconia, Eșelnița, Cerna, Bahna.

Statutul de prezență

Permanent

3

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă
380

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.3.

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Gymnocephalus baloni
Tabel nr.246
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2555

2

Denumire științifică

Gymnocephalus baloni

3

Denumire populară

Ghiborț de râu

4

Descrierea speciei

Ghiborţul de râu este un peşte de talie mică (lungimea maximă 20 cm),
cu corpul relativ înalt, uşor comprimat lateral. Capul relativ mare, botul
scurt, gura terminală, mică, protractilă. Înotătoarea dorsală este dublă, cea
anterioară cu radii simple, spinoase, libere la capătul distal, iar cea de-a
doua unită de prima, alcătuită exclusiv din radii ramificate, moi. Culoarea
pe partea dorsală a corpului este galbenă-verzuie, cu benzi întunecate pe
flancuri. Abdomenul este alb-gălbui. Toate înotătoarele neperechi
prezintă mici pete de culoare neagră. Maturitatea sexuală se instalează la
vârsta de 1-2 ani la masculi şi 2-3 ani la femele. Dimorfismul sexual este
şters, masculii fiind mai supli. Primăvara devreme, reproducătorii
realizează scurte migraţii în ape mai liniştite, unde îşi vor depune ponta.
Reproducerea are loc în lunile martie-mai.
Ghiborţul de râu este bentonofag, consumând cu precădere vieţuitoare
nevertebrate, uneori chiar şi puiet de peşte. Este teritorial, fiind activ
atât ziua, cât şi noaptea.

5

Perioade critice

Martie - mai

381

6

Cerințe de habitat

Ghiborţul de râu, după cum sugerează numele, este o specie dulcicolă,
reofilă, populând cursurile mari de apă, lin curgătoare din zonele de şes
sau chiar colinare. Preferă zonele cu substratul tare, nisipos, argilos sau
pietros. Trăieşte în apropierea substratului, în apă adâncă, dar bine
oxigenată.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.4

B.Date specifice speciei Gymnocephalus baloni la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.247
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Gymnocephalus baloni

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre, până în zona Cazanelor Dunării

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.4

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea
stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza
articolului 17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011
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A.Date generale ale speciei Gymnocephalus schraetzer
Tabel nr.248
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1157

2

Denumire științifică

Gymnocephalus schraetzer

3

Denumire populară

Răspăr

4

Descrierea speciei

Răspărul este un peşte de talie mică, alungit, comprimat lateral, a cărui
lungime medie este de 12-16 cm. Rar s-au capturat exemplare de
dimensiuni mai mari (maxim 30 cm lungime şi o masă corporală maximă
de 250 g). Capul, relativ mare în raport cu corpul, prezintă un bot alungit.
Gura are poziţie terminală, mică, uşor protractilă. Opercularul prezintă
striaţii şi o prelungire sub formă de ţep. Înotătoarea dorsală este dublă,
cea anterioară fiind formată exclusiv din radii simple, spinoase, cu
capătul distal liber. Cea de-a doua, dorsală, unită cu prima, este alcătuită
exclusiv din radii ramificate, moi. Caudala, homocercă, este slab
excavată. Culoarea de fond a robei este galbenă, cu partea dorsală mai
închisă, până la brun-cenuşiu, aceasta deschizându-se treptat pe flancuri
şi devenind albă cu reflexe gălbui pe abdomen. Jumătatea superioară a
corpului este străbătută pe toată lungimea sa de 3 dungi/benzi, uneori
întrerupte. Prima înotătoare dorsală prezintă pete mici negre, distribuite
în şiruri longitudinale. Maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2-3
ani, când reproducătorii au o lungime standard medie de 12-16 cm.
Dimorfismul sexual este şters. Masculii sunt mai mici decât femelele.
Primăvara devreme, reproducătorii realizează scurte migraţii în amonte,
către locurile de reproducere. Reproducerea are loc primăvara, în lunile
aprilie-mai, când o singură femelă depune ponta cu mai mulţi masculi.
Icrele, aderente, sunt depuse pe pietre, în benzi. Răspărul este bentonofag,
consumând diverse specii de nevertebrate bentonice (în special moluşte),
dar şi icre sau chiar puiet de peşte. Se hrăneşte mai intens noaptea sau la
crepuscul, dar este activ, căutând hrană şi în timpul zilei.

5

Perioade critice

Aprilie - mai

6

Cerințe de habitat

Răspărul este o specie reofilă, populând apele lin curgătoare din zonele
de şes sau chiar colinare, cu facies nisipos, argilos sau pietros. Se
întâlneşte în special în apropierea substratului, unde, uneori se adună în
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cârduri. Accidental, se poate întâlni şi bălţi inundabile, unde ajunge în
urma viiturilor.
7

Fotografii

Anexa 2.12.3.5

B.Date specifice speciei Gymnocephalus schraetzer la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.249
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Gymnocephalus schraetzer

2

Informații specifice

Specia a fost semnalată de Bănărescu în Fauna Porților de Fier

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2017-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.5

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Misgurnus fosilis
Tabel nr.250
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1145

2

Denumire științifică

Misgurnus fossilis

3

Denumire populară

Țipar
384

4

Descrierea speciei

Ţiparul este un cobitid de talie mică (25 cm, rar 30 cm), cu corp alungit,
puţin comprimat lateral; aspectul serpentiform/vermiform, aspect care nu
se mai păstrează şi în regiunea cozii, care are un aspect teniform. Nările
care sunt dispuse în apropierea ochilor prezintă o compartimentare care
este făcută de un pliu tegumentar răsfrânt la exterior. Gura cu poziţie
inferioară prezintă buze cărnoase; buza inferioară este prevăzută cu două
perechi de lobi cărnoşi (perechea posterioară prezintă lobi lungi şi subţiri,
având aspectul unor mustăţi). În apropierea orificiului bucal sunt prezente
3 perechi de prelungiri tegumentare numite mustăţi (a 3-a pereche este
cea mai lungă). Pedunculul caudal prezintă pe linia medio-dorsală o
carenă/ creastă adipoasă evidentă. Solzii care formează scheletul extern
sunt mici, evidenţi şi suprapuşi parţial; linia laterală este greu de localizat
datorită faptului că solzii sunt mici. Partea dorsală a corpului expune o
culoare cafeniu închis pe fondul căreia sunt vizibile pete/marmoraţii
negricioase. Zona este delimitată de o bandă neagră îngustă dispusă
longitudinal ce debutează anterior de la nivelul operculului, extremitatea
superioară şi ajunge până la baza înotătoarei caudale. Banda
delimitatoare este întreruptă în partea posterioară a corpului de pete
izolate închise la culoare. Ventral de banda delimitatoare, corpul expune
o culoare cafeniu închis, zonă care este iar delimitată de o bandă neagră,
lată ce debutează anterior de la nivelul ochilor şi ajunge până la baza
înotătoarei caudale. Ventral de banda lată, corpul expune o culoare
galben-ruginie pe fondul căreia sunt dispuse pete/marmoraţii cafenii; cea
de-a 3-a bandă apare în zona deschisă la culoare este îngustă şi întreruptă.
Capul expune o culoare cafeniu deschis pe fondul căreia apar marmoraţii/
pete închise la culoare; înotătoarele expun o culoare cenuşie pe fondul
căreia apar marmoraţii/pete închise la culoare. Perioada de reproducere
are loc în lunile martie-iunie. Ponta este depusă pe vegetaţia acvatică
(100.000-150.000 de icre). Paleta trofică a ţiparului este variată, de la
plante acvatice şi detritus vegetal la nevertebrate bentonice (crustacee,
larve de insecte, moluşte etc.).

5

Perioade critice

Martie - iunie

6

Cerințe de habitat

Preferă apele stătătoare sau lin curgătoare (zona mrenei până în zona
scobarului) din zona colinară şi mai rar în cea de şes. În râuri este
localizat în sectoarele care prezintă vegetaţie submersă, respectiv un
facies mâlos. Respiraţia branhială este suplinită în unele cazuri de
385

respiraţia intestinală, particularitate care îl face rezistent la lipsa de
oxigen din apă.
7

Fotografii

Anexa 2.12.3.1

B.Date specifice speciei Misgurnus fosilis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.251
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Misgurnus fosilis

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Specia nu are distribuția cartată

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Pelecus cultratus
Tabel nr.252
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2522

2

Denumire științifică

Pelecus cultratus

3

Denumire populară

Sabiță
386

4

Descrierea speciei

Ciprinid de talie medie (25- 35 cm, rar 50 cm), cu corp alungit şi mult
comprimat lateral. Gura are poziţie superioară şi este mică în raport cu
segmentele corporale. Ochii mari, sunt dispuşi în jumătatea anterioară a
capului. Traseul liniei laterale este vizibil şi neregulat. Pe linia medioventrală a corpului este vizibilă o carenă, lipsită de solzi, delimitată în
partea anterioară de regiunea capului, iar posterior de extremitatea
anterioară a bazei înotătoarei anale. Înotătoarele pectorale sunt
alungite/bine dezvoltate, iar ventrale au o poziţie abdominală.
Înotătoarea dorsală de talie mică este inserată în jumătatea posterioară a
corpului. Înotătoarea anală este alungită, iar înotătoarea caudală
homocercă are lobul inferior alungit comparativ cu cel inferior.
Exoscheletul este format din solzi cicloizi mici, subţiri, caduci. Latura
dorsală a corpului expune un albastru închis sau verde albăstrui,
flancurile argintii, iar partea ventrală este albă. Înotătoarele pectorale,
înotătoarea dorsală, respectiv caudală expun un colorit cenuşiu.
Înotătoarele ventrale şi înotătoarea anală expun un colorit gălbui.
Perioada de reproducere are loc în aprilie-iunie, iar maturitatea sexuală
se instalează la vârsta de 3-4 ani. Hrana este reprezentată de plancton,
nevertebrate bentonice, insecte şi peşti de talie mică.

5

Perioade critice

Aprilie - iunie

6

Cerințe de habitat

Preferă apele stătătoare şi curgătoare (specie reofilstagnofilă).

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.11

B.Date specifice speciei Pelecus cultratus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.253
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Pelecus cultratus

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
387

6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Specia nu are distribuția cartată

9

Distribuția speciei -

Speciai nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Rhoedeus sericeus amarus
Tabel nr.254
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1134

2

Denumire științifică

Rhodeus sericeus amarus

3

Denumire populară

Boarță

4

Descrierea speciei

Specie de talie mică (4-7 cm, rar 11 cm), corp înalt şi comprimat lateral.
Capul este comprimat lateral, iar ochii mari sunt dispuşi în jumătatea
anterioară a capului. Exoscheletul este constituit din solzi cicloizi mari.
Pedunculul caudal este scurt şi comprimat lateral. Înotătoarea anală cu
marginea uşor concavă se inseră sub mijlocul înotătoarei dorsale. Linia
laterală este prezentă numai în jumătatea anterioară a corpului. Partea
dorsală a corpului este de culoare cenuşie-gălbuie sau cu nuanţe verzui,
iar flancurile sunt albe. Înotătoarele dorsală şi anală sunt cenuşii, iar
celelalte înotătoare sunt roşcate. Jumătatea posterioară a corpului
prezintă o bandă verzuie dispusă longitudinal. În perioada de
reproducere, masculul „îmbracă haina nupţială”, aspect care este vizibil,
deoarece operculul, respectiv jumătatea anterioară a corpului ce este
dispusă deasupra planului lateral prezintă un colorit violet sau albăstrui,
iar jumătatea anterioară a părţii ventrale capătă nuanţe de portocaliu sau
roz. Tot în perioada de reproducere, banda care este expusă pe jumătatea
posterioară a corpului devine verde ca smaraldul, iar înotătoarea anală
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capătă nuanţe de roşu. Perioada de reproducere are loc în lunile aprilieaugust, perioadă în care dimorfismul sexual este pronunţat. La masculi,
dimorfismul sexual persistă tot timpul, deoarece sunt mai mari, au corpul
mai înalt şi colorat mai intens (aspect metalic). Tot la masculi, în perioada
de reproducere, este vizibilă la nivelul buzei superioare, respectiv
deasupra ochilor, o masă de butoni albi. Femelele, care sunt de două ori
mai numeroase decât masculii, se diferenţiază de aceştia prin faptul că
papila genitală este alungită sub forma unui ovopozitor (5-8 mm) care se
alungeşte în perioada de reproducere şi capătă o culoare portocalie.
Reproducerea este dependentă de prezenţa scoicilor de baltă (genul
Anodonta) sau de râu (genul Unio), deoarece ponta este depusă prin
intermediul ovopozitorului în cavitatea branhială a scoicilor unde are loc
şi fecundarea, respectiv dezvoltarea alevinilor. Maturitatea sexuală se
instalează la vârsta de un an. Hrana este reprezentată de fitoplancton,
resturi de plante acvatice, respectiv detritus vegetal.
5

Perioade critice

Aprilei - august

6

Cerințe de habitat

Preferă apele curgătoare (specie reofilă) din zona de şes.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.9

B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.255
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Rhodeus sericeus amarus

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2017

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre și gurile de vărsare ale principalilor afluenți
389

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.9

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Sabanejewa aurata
Tabel nr.256
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1146

2

Denumire științifică

Sabanejewa aurata

3

Denumire populară

Zvârlugă

4

Descrierea speciei

Zvârluga aurie este un cobitid de talie mică (până la 12 cm), cu corp
alungit, comprimat lateral cu aspect teniform, dar prezintă o talie mai
înaltă, respectiv mai groasă faţă de speciile din genul Cobitis. Gura mică
are poziţie ventrală (gură inferioară) faţă de planul lateral (frontal) şi este
prevăzută cu două perechi de prelungiri tegumentare (mustăţi). Spinul
suborbital ascuţit este dispus înaintea şi sub jumătatea anterioară a
ochiului. Pedunculul caudal prezintă pe linia medio-dorsală o creastă
adipoasă, creastă care devine mai expresivă în perioada de reproducere.
Înotătoarele perechi (pectorale şi ventrale) sunt rotunjite, iar înotătoarele
neperechi dorsală, respectiv anală, au marginea dreaptă.

5

Perioade critice

Martie – iunie

6

Cerințe de habitat

Preferă apele curgătoare a căror facies este format din prundiş amestecat
cu nisip şi argilă;

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.10

B.Date specifice speciei Sabanejewa aurata la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.257
Nr.
1

Informație/Atribut
Specia

Descriere
Sabanejewa aurata

390

2

Informații specifice
speciei

3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

20110-2020

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.10

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Zingel streber
Tabel nr.258
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1160

2

Denumire științifică

Zingel streber

3

Denumire populară

Fusar

4

Descrierea speciei

Fusarul este un percid de talie mică, cu o lungime medie de cca. 12-14
cm. Lungimea maximă citată pentru această specie este de 22 cm. Corpul,
acoperit în întregime cu solzi mici, ctenoizi, este fusiform, dar puternic
alungit. Pedunculul caudal este lung şi cilindric. Capul, este relativ mare,
comprimat dorso-ventral, botul potrivit de lung, gura inferioară, relativ
mare şi semilunară. Pe obraji se întâlnesc câteva rânduri de solzi. Prezintă
două înotătoare dorsale îndepărtate. Prima dorsală constituită numai din
radii simple, spinoase, iar cea de-a doua prezintă doar una-două radii
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simple, urmate exclusiv de radii ramificate, moi. Radiile din ambele
dorsale îşi reduc treptat înălţimea spre partea caudală. Culoarea pe partea
dorsală a corpului este brunăcenuşie cu nuanţe verzui; sunt vizibile 5
benzi transversale întunecate, bine evidenţiate, ce se prelungesc pe
flancuri. Abdomenul este de culoare albă. Maturitatea sexuală se
instalează la vârsta de 2-3 ani (la masculi mai devreme cu un an).
Reproducerea se realizează primăvara, în lunile martie-mai. Ponta este
depusă pe substratul pietros. Fusarul este bentonofag, consumând diverse
nevertebrate acvatice (în special larve de insecte şi viermi), uneori cu icre
şi puietul altor peşti. Este solitar, activ noaptea.
5

Perioade critice

Martie - mai

6

Cerințe de habitat

Fusarul este o specie dulcicolă, reofilă, populând râuri mai mici sau mai
mari, dar cu apă adâncă, limpede şi curent puternic. Preferă zonele cu
substrat tare, nisipos sau pietros. Fusarul este bentonic, fiind găsit de
obicei printre pietre sau parţial îngropat în nisip.

7

Fotografii

Anexa 2.12.3.7

B.Date specifice speciei Zingel streber la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.259
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Zingel streber

2

Informații specifice

Specia a fost semnalată de Bănărescu et al.

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.7

hartă
392

10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Zingel zingel
Tabel nr.260
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1159

2

Denumire științifică

Zingel zingel

3

Denumire populară

Fusar mare

4

Descrierea speciei

Pietrarul este un percid de talie mică spre mijlocie, cu un corp fusiform
alungit şi gros, a cărui lungime medie este de cca. 15 cm, dar s-au
înregistrat şi capturi de pietrari cu o lungime standard de 48 cm. Corpul
este acoperit în întregime cu solzi mici (mai mici decât la fusar), ctenoizi.
Lipsesc solzii de pe obraji. Pedunculul caudal, uşor comprimat lateral în
partea posterioară, nu este foarte alungit, moderat de gros. Capul, relativ
mare, uşor comprimat dorso-ventral, botul potrivit de lung, rotunjit în
partea anterioară. Gura inferioară este mare şi semilunară. Prezintă două
înotătoare dorsale uşor îndepărtate, cu bazele relativ lungi. Prima dorsală
este constituită numai din radii simple, spinoase, iar cea de-a doua
prezintă doar două radii simple, urmate exclusiv de radii ramificate, moi.
Culoarea pe partea dorsală a corpului este brună-cenuşie, cu benzi sau
pete întunecate, şterse şi slab demarcate. Abdomenul este de culoare albăgălbuie. Maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2-3 ani.
Reproducerea se realizează primăvara, în lunile martie-aprilie, când
femelele depun ponta cu mai mulţi masculi. Ponta este depusă pe
substratul pietros, icrele aderând puternic de substrat. Pietrarul este
bentonofag, hrănindu-se în special noaptea cu diverse nevertebrate
acvatice şi peşti mărunţi.

5

Perioade critice

Martie - aprilie

6

Cerințe de habitat

Pietrarul este o specie dulcicolă, reofilă, populând cursul principal al unor
râuri mari, unde găseşte substrat tare, nisipos sau pietros. Preferă zonele
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cu apă adâncă, limpede şi curent puternic. Pietrarul este bentonic, fiind
găsit de obicei printre pietre.
7

Fotografii

Anexa 2.12.3.8

B.Date specifice speciei Zingel streber la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.261
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Zingel zingel

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Dunăre

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.3.8

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de pești din

sursele de informații

România, Publicație realizată în cadrul Proiectului „Monitorizarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu (POS Mediu) 2007-2013
Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

A.Date generale ale speciei Austropotamobius torrentium
Tabel nr.262
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1093

2

Denumire științifică

Austropotamobius torrentium

3

Denumire populară

Racul de ponoare
394

4

Descrierea speciei

Este un rac ce rar depăşeşte 10 cm în lungime. Crusta este netedă iar
coloritul dorsal variază de la brun-închis până la portocaliu-deschis sau
chiar alb. Partea ventrală este mai deschisă la culoare şi tinde spre albcrem, partea ventrală a cleştilor fiind colorată în portocaliu. Forma
rostrului este de triunghi isoscel, neted şi cu marginile fine. Apexul este
scurt în comparaţie cu al celorlalte specii de raci. Postorbital există o
singură creastă fină, fără spin. Zona cervicală este netedă. Cleştii sunt
relativ puternici, cu pensele scurte și uneori diforme. Forma gonopodelor
(primelor două pleopode la masculi) este un criteriu important în
diferenţiere, astfel primul pleopod are lobul distal aproape 1/2 din
lungimea totală, în timp ce pleopodul al doilea are exopoditul cel mult
2/3 din lungimea enopoditului, lobul distal al endopoditului fiind
aproximativ 1/2 din lungimea sa.

5

Perioade critice

Perioada de secetă

6

Cerințe de habitat

Habitatul preferat îl reprezintă apele curgătoare curate (izvoare, pâraie)
dar poate fi întâlnit şi în râuri sau chiar lacuri din zona montană. De obicei
preferă galeriile pe care le sapă în maluri de pământ, dar frecvent trăieşte
şi ascuns printre rădăcinile submerse ori sub pietre sau bolovani. Juvenilii
consumă preponderent hrană animală reprezentată de macronevertebrate
acvatice, în timp ce adulţii consumă frecvent hrană vegetală.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.1

B.Date specifice speciei Austropotamobius torrentium la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.263
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Austropotamobius torrentium

2

Informații specifice

Specia a fost cartată de Dr. Lucian Pârvulescu și reconfirmată de-a

speciei

lungul anilor prin diferite activități de teren

Statutul de prezență

Permanent

3

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună
395

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitatele acvatice reofile

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.1

hartă
10

Alte informații privind

The distribution of stone crayfish Austropotamobius torrentium

sursele de informații

(Schrank, 1803) (Crustacea: Decapoda: Astacidae) in the south-west
Romanian mountain and sub-mountain area, 2010

A.Date generale ale speciei Callimorpha quadripunctaria
Tabel nr.264
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1078

2

Denumire științifică

Callimorpha quadripunctaria

3

Denumire populară

Fluture vărgat

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie (anvergura de 40-60 mm), lipsită de dimorfism
sexual evident, cu un aspect extrem de caracteristic, practic imposibil de
confundat (Leraut, 2006). Spre deosebire de alte specii înrudite din tribul
Arctiini, adulţii de la această specie au un proboscis bine dezvoltat, care
le permite să sugă nectarul din flori. Toracele este de culoare neagră, cu
două

benzi

longitudinale

de

culoare

alb-cremoasă.

Tegulele,

triunghiulare, sunt de culoare neagră și au marginile de culoare albă. În
repaus, adulții au o formă triunghiulară, cu aripile anterioare aduse
înapoi, acoperind complet aripile posterioare. Aripile anterioare sunt de
culoare neagră, cu o ușoară tentă albăstruie sau verzuie la exemplarele
proaspăt eclozate. Pe suprafața aripilor anterioare există o serie de benzi
oblice de culoare albă sau alb-gălbuie. Două dintre aceste benzi crează în
regiunea subterminală a aripii anterioare un desen caracteristic în forma
literei “V”. Pe suprafaţa aripilor posterioare există 3-4 pete de culoare
neagră, cu contur neregulat.
5

Perioade critice

Perioadele de secetă prelungită

6

Cerințe de habitat

Specie termohigrofilă, întâlnită în pajiști și fânețe umede cu tufărișuri,
în luminișurile și la liziera pădurilor umede de foioase, pe malurile
cursurilor de apă cu vegetație bogată, în desişurile cu arbuşti şi pe
povârnişurile umede cu tufărişuri şi vegetaţie abundentă.
396

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.2

B.Date specifice speciei Callimorpha quadripunctaria la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.265
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Callimorpha quadripunctaria

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, de-a lungul cursurilor de apă.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.2

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes

sursele de informații

comunitar din România, Monitorizarea stării de conservare a speciilor
şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate,
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu
Observații ale personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Carabus variolosus
Tabel nr.266
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4014

2

Denumire științifică

Carabus variolosus

3

Denumire populară

cărăbuș

4

Descrierea speciei

Este un gândac destul de mare, cu lungimea de 20-33 mm. Corpul
monocrom, negru. Elitrele puternic convexe, cu unghiul humeral
397

proeminent și cu o sculptură caracteristică formată din câte patru rânduri
de rugozitaţi puternice și gropiţe mari și adânci pe fiecare elitră (de unde
și denumirea specifică de variolosus).
5

Perioade critice

Perioadele de secetă prelungită

6

Cerințe de habitat

Întrucât pentru dezvoltarea adecvată a speciei este esenţial un mediu
extrem de umed, Carabus variolosus trăieşte doar în habitatul îngust din
imediata vecinătate a malurilor pâraielor permanente și zonelor
mlăștinoase din pădurile naturale sau aproape naturale, iar uneori poate
fi întâlnit și în apă, mergând pe vegetaţia acvatică. Vegetaţia lemnoasă
din habitat constă de obicei din arin, fag sau carpen. Specia evită solurile
acide, deci numărul de conifere în habitat trebuie să fie mic (acele de
conifere duc la acidifierea solului)

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.3

B.Date specifice speciei Carabus variolosus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.267
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Carabus variolosus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

In tot arealul parcului, de- a lungul cursurilor de apă

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.3

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes

sursele de informații

comunitar din România, Monitorizarea stării de conservare a speciilor

398

şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate,
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu
Observații ale personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Cerambyx cerdo
Tabel nr.268
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1088

2

Denumire științifică

Cerambyx cerdo

3

Denumire populară

croitor

4

Descrierea speciei

Este printre cele mai mari coleoptere din Europa (24-55 mm lungime).
Corpul alungit, robust, antene foarte lungi (mai lungi decât corpul la
masculi și ajungând până la vârful elitrei la femelă). Pronotul puternic
rugos, lateral cu câte un tubercul ascuţit. Vârful elitrei prelungit într-un
spin sutural. Corpul și picioarele negre cu excepţia elitrelor care sunt
brun-roșcate apical. Primul și al doilea articol al tarsului posterior au la
partea ventrală o linie îngustă lucioasă și glabră, iar abdomenul
macroscopic apare lucios întrucât pubescenţa este fină și rară.

5

Perioade critice

Mai - Iunie

6

Cerințe de habitat

Larvele acestei specii se dezvoltă în lemnul viu de Quercus (în Europa
Centrală), dar și în alte specii precum Castanea, Juglans și Ceratonia (în
părţile sudice ale Europei). Este o specie care nu zboară pe distanţe mari,
adulţii rar îndepărtându-se mai mult de 500 de metri de copacul lor.
Preferă arbori mari, bătrâni, solitari, expuși la soare, din ecosisteme
forestiere naturale sau seminaturale, din pășuni cu arbori rari sau din
medii antropizate (parcuri urbane). Specia selectează de regulă arborii
bătrâni și perimaţi, cum ar fi stejarii de peste 100 de ani cu diametru mai
mare de 40 cm. În urma dezvoltării larvelor, care se hrănesc atât sub
scoarţă cât și în lemn, zonele de pe copaci cu scoarţa desprinsă au un
aspect caracteristic cu galerii mari, sinuoase. Arborii ocupaţi de specie
pot fi recunoscuţi și după galeriile de emergenţă ale adulţilor, ce prezintă
deschideri mari și ovale, iar cele recente au porţiunea ce străbate scoarţa
de nuanţă roșcată.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.4
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B.Date specifice speciei Cerambyx cerdo la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.269
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Cerambyx cerdo

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg raspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitate cu cvercinee

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.4

hartă
10

Alte informații privind

Ghid sintetic de monitorizarea speciilor de nevertebrate de interes

sursele de informații

comunitar din România, Monitorizarea stării de conservare a speciilor
şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate,
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu
Observații ale personalului de specialitate din cadrul administrației
parcului

A.Date generale ale speciei Coenagrion ornatum
Tabel nr.270
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4045

2

Denumire științifică

Coenagrion ornatum

3

Denumire populară

libelulă

4

Descrierea speciei

Este o specie de talie mică cu o lungime totală a corpului de 30-31 mm.
Spre deosebire de alte specii ale genului, la ambele sexe petele
postoculare au marginea posterioară dințată (aspect franjurat). Masculul
are abdomenul de culoare albastră și prezintă pe al doilea tergit
400

abdominal (S2) un desen în formă de trident sau a literei “U” care este
conectat printr-un picior de un inel negru aflat pe marginea posterioară a
tergitului. Există și indivizi care au desenul de pe S2 cu brațele laterale
izolate. Desenul de pe S3-S7 se termină într-un vârf lung și ascuțit.
Apendicii abdominali superiori sunt mai scurți decât apendicii inferiori,
iar aceștia din urmă sunt mai scurți decât segmentul S10. Femela prezintă
pe marginea posterioară a pronotului un lobul central, cu o incizie
mediană și cu marginile colorate în albastru. (Askew, 2004). Coenagrion
ornatum zboară primăvara şi vara, din mai până la mijlocul lunii august
(Dijkstra, 2006). Cea mai bună perioadă de observare a speciei este în
mod ideal, în zile însorite și fără vânt puternic, dimineața sau la amiază.
5

Perioade critice

Mai

6

Cerințe de habitat

Specia se întâlneşte mai ales pe lângă ape curgătoare puţin adânci, cu
debit lent, mâloase şi cu substrat calcaros. Adulţii acestei specii stau în
vegetaţia cu Carex de pe malurile apelor, între frunzele cărora se pot
ascunde, iar femelele îşi depun ouăle în tulpinile acestora (ovipoziţie
endofitică). Acolo unde s-a instalat vegetația în canalele betonate de
scurgere/supraplin de la baraje s-a observat și colonizarea acestora de
către specie.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.10

B.Date specifice speciei Coenagrion ornatum la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.271
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Coenagrion ornatum

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

401

7

Perioada de colectare a

2008-2014

datelor
8

Distribuția speciei

Specia nu are distribuția cartată

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România, 2012

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Cordulegaster heros
Tabel nr.272
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4046

2

Denumire științifică

Cordulegaster heros

3

Denumire populară

-

4

Descrierea speciei

Este una dintre cele mai mari libelule europene. Masculii măsoară 77-84
mm, iar femelele 88-96 mm lungime (Dijkstra, 2006). Culoarea corpului
este neagră cu desene galbene. Segmentul abdominal S1 prezintă un
desen galben pe marginea posterioară/inferioară în forma unui triunghi.
La mascul, apendicii abdominali superiori prezintă, în vedere laterală, un
singur dinte intern. În vedere dorsală, apendicii superiori sunt robuşti,
divergenţi apical şi se ating la bază. Apendicii inferiori sunt transverşi,
formând o placă de forma unui pătrat. Triunghiul anal, la mascul, este
format din 5 celule (rar 3-8). Triunghiul occipital este convex și de
culoare galbenă, ridicându-se deasupra marginii interne a ochilor.
Labrum-ul prezintă marginea inferioară neagră. Pe mezotorace se afla o
dungă, marginea posterioară încovoiată (Askew, 2004). Specia se
întâlnește de la sfârşitul lunii iunie până la sfârşitul lunii august. Larvele
se hrănesc cu alevini sau larve de insecte acvatice etc. iar adulţii vânează
mai ales diptere şi himenoptere (Dijkstra, 2006).

5

Perioade critice

Perioade de secetă prelungită

6

Cerințe de habitat

Specia este întâlnită în apropierea pâraielor montane rapide, curate,
umbroase sau semiumbroase, de altitudine moderată şi care prezintă un
substrat pietros (prundiş).

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.5

402

B.Date specifice speciei Cordulegster heros la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.273
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Cordulegaster heros

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2008-2019

datelor
8

Distribuția speciei

De-a lungul pârâurilor și râurilor din parc

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.5

hartă
10

Alte informații privind

Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România, 2012

sursele de informații

Managementul speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster heros,
Rosalia alpina în Parcul Natural Porțile de Fier, 2011

A.Date generale ale speciei Eriogaster catax
Tabel nr.274
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1074

2

Denumire științifică

Eriogaster catax

3

Denumire populară

Țesătorul porumbarului

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie (anvergura de 27-45 mm), cu un pronunţat
dimorfism sexual. Masculii sunt de talie sensibil mai mică decât femelele
(anvergura de 27-35 mm) şi au antene cu pectinaţie foarte bine
dezvoltată. Corpul este acoperit cu un înveliş bogat de peri de culoare
galben-portocalie. Abdomenul este relativ scurt, subţire şi se termină cu
două smocuri paralele de peri lungi ce protejează valvele. Aripile
anterioare au o formă triunghiulară, cu apexul ascuţit, în timp ce aripile
403

posterioare sunt mai rotunjite. Extradosul aripilor anterioare este de
culoare galben-portocalie, cu o nuanţă întrucâtva mai întunecată în cele
două treimi bazale. Aria mediană este încadrată de liniile antemediane și
postmediane, de nuanță mai deschisă. Bordura marginală este relativ lată,
de culoare cafeniu-movulie. Pata discală este proeminentă, perfect
circulară, de culoare alb-argintie, cu contur întunecat. Extradosul aripii
posterioare este monocrom, de culoare cafeniu-movulie, lipsit de
elemente distincte de desen. Femelele sunt de talie mai mare decât
masculii (anvergura de 35-45 mm) şi au antene scurt pectinate. Corpul
este acoperit cu peri de culoare brun-gălbuie. Abdomenul are vârful
proeminent, bombat, acoperit cu un înveliş dens de peri de culoare
cenuşiu-negricioasă. Extradosul aripilor este de culoare maroniuroșcatviolacee; aria marginală de pe aripa anterioară este de culoare mai
deschisă, delimitată spre interior de o dungă postmediană brun-gălbuie.
Pata discală circulară este, de asemenea, prezentă, dar ea are adesea o
culoare albă mai puţin intensă ca la mascul.
5

Perioade critice

Aprilie - Mai

6

Cerințe de habitat

Cerinţele ecologice ale speciei se îndreaptă spre zone cu un mozaic de
habitate alternante, cu zone de lizieră de pădure, de tufăriş şi de pajişti.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.6

B.Date specifice speciei Eriogaster catax la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.275
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Eriogaster catax

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

404

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În arealul parcului, acolo unde se întâlnește habitatul R3122

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.6

hartă
10

Alte informații privind

Eriogaster catax (Lepidoptera: Lasiocampidae) – first record in

sursele de informații

Muntenia (southern Romania), 2019

A.Date generale ale speciei Hypodryas maturna
Tabel nr.276
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1052

2

Denumire științifică

Hypodryas maturna

3

Denumire populară

-

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie (anvergura de 40-56 mm), cu un dimorfism sexual
relativ discret (masculii au talia întrucâtva mai mică, desenul de pe
extradosul aripilor mai contrastant, iar aripile anterioare sunt mai
ascuțite, cu marginea externă relativ dreaptă; la femele, desenul de pe
extradosul aripilor este mai puțin contrastant iar marginea externă a
aripilor anterioare este rotunjită, ușor bombată spre exterior). Capul de
culoare neagră este acoperit cu solzi albi care conferă un aspect
pubescent. Antenele de culoare neagră au o inelație albă îngustă. Palpii
labiali sunt acoperiți cu peri de culoare cărămizie. Toracele este negru,
acoperit cu peri gălbui. Extradosul aripilor este de culoare cărămizie, cu
un caroiaj de culoare întunecată care delimitează 4 benzi transversale; pe
extradosul aripilor anterioare ies în evidență niște pete subapicale de
culoare crem-albicioasă. În interiorul celulei discale există, de asemenea,
două pete subcostale de culoare crem-albicioasă ce alternează cu două
pete roșcate. Banda submarginală de culoare cărămizie este bine
dezvoltată. Pe extradosul aripii posterioare există o serie de pete
postdiscale crem-albicioase; petele cărămizii care formează banda
submarginală sunt mari, compacte și proeminente, dar lipsite de puncte
negre la interior. Pe intradosul aripilor, de culoare brun-gălbuie, bordura
marginală ce se extinde pe ambele perechi de aripi este de culoare roșie.
Intradosul aripilor anterioare prezintă lunule submarginale de dimensiuni
405

variabile, cea mai mare fiind cea din spațiul s3. Banda postdiscală de
culoare deschisă de pe intradosul aripii posterioare este traversată
longitudinal de o linie fină de culoare neagră. Fiecare dintre petele de
culoare cărămizie care formează banda submarginală de pe intradosul
aripii posterioare are la interior o zonă cu o nuanță ușor mai deschisă.
5

Perioade critice

Mai - iulie

6

Cerințe de habitat

Specia preferă marginile de păduri (şi nu numai lizierele de păduri, ci şi
ochiurile de pădure), unde fluturii găsesc atât plantele gazdă (frasin), cât
şi surse de nectar, pentru aceastea din urmă utilizând o gamă largă de
specii ierboase şi arbustive (Veronica chamaedrys, V. hederifolia,
Ligustrum vulgare, Acer tatacicum, Populus tremula, Viburnum lantana
sau Scabiosa şi Plantagum).

7

Fotografii

2.12.5.10

B.Date specifice speciei Hypordryas maturna la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.277
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Hypodryas maturna

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

-

7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

-

sursele de informații
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A.Date generale ale speciei Lucanus cervus
Tabel nr.278
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1083

2

Denumire științifică

Lucanus cervus

3

Denumire populară

Rădașcă

4

Descrierea speciei

Specie de dimensiune mare, la care masculii pot ajunge până la 80-90
mm. Femelele sunt mai mici, uneori de doar 20 mm. Corpul alungit,
masiv, de culoare neagră sau brun închis, cu luciu mat în special la
femele, iar în cazul masculului, mandibulele și elitrele de culoare bruncastanie. Specia prezintă un accentuat dimorfism sexual. La masculi
capul este masiv, mai lat ca pronotul, iar mandibulele sunt foarte bine
dezvoltate, lungi și ramificate cu aspectul unor coarne de cerb. Acestea
sunt bifide la extremităţi și prevăzute cu un dinte median sau postmedian
la partea lor internă și pot atinge la exemplarele foarte mari jumătate din
lungimea corpului. Femelele, mai mici ca masculii, au pronotul mult mai
lat comparativ cu capul, mandibulele mai scurte decât capul și picioarele
anterioare adaptate pentru săpat.

5

Perioade critice

Oricând, atâta timp cât nu sunt păstrați arborii căzuți în pădure.

6

Cerințe de habitat

Este considerată specie polifagă, ce se dezvoltă în lemnul putred (aflat
sub nivelul solului) al multor specii de foioase, dar preferă quercineele.
Poate fi întâlnit în păduri de foioase cât și în zone deschise cu arbori
izolaţi sau cu garduri vii, în grădini urbane și suburbane, parcuri, pășuni
împădurite, oriunde există o sursă suficientă de lemn mort.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.7

B.Date specifice speciei Lucanus cervus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.279
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lucanus cervus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)

407

4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în zonele împădurite cu Quercus sp.

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.7

hartă
10

Alte informații privind

Studiu taxonomic și ecologic asupra faunei de coleoptere protejate din

sursele de informații

Parcul Natural Porțile de Fier, 2019
Managementul speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster heros, Rosalia
alpina în Parcul Natural Porțile de Fier, 2011

A.Date generale ale speciei Lycaena dispar
Tabel nr.280
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1060

2

Denumire științifică

Lycaena dispar

3

Denumire populară

Fluturele roșu de mlaștină

4

Descrierea speciei

Specie de talie medie (anvergura de 33-42 mm), cu un pronunțat
dimorfism sexual (de altfel, numele specific dispar se referă tocmai la
diferențele morfologice marcante dintre cele două sexe). La masculi,
extradosul aripilor este de culoare roșie-arămie strălucitoare cu pete
discale clare, alungite și bordura marginală de culoare neagră; intradosul
aripii anterioare este de culoare portocalie, cu un șir aproape aliniat de
puncte postdiscale și pete marginale mici de culoare neagră aflate
înaintea bordurii marginale de culoare gri; intradosul aripii posterioare de
culoare cenușiu-albăstrui deschisă, mai intensă la baza aripii și mai difuză
către marginea externă cu o bandă submarginală lată de culoare roșie ce
se întinde din unghiul anal până la nivelul nervurii v6, flancată de două
șiruri de puncte de culoare neagră, o serie de pete postdiscale negre, mici,
cu bordură albă și alte pete negre mici cu bordură albă dispuse în zona
discală și prediscală după un model caracteristic. Femela este de talie
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relativ mai mare; aripii anterioare de culoare roșie, cu pata prediscală,
pata discală și o serie de pete mediane de culoare neagră; bordura
marginală de culoare neagră este mai extinsă ca la masculi; extradosul
aripii posterioare de culoare neagră, cu o bandă submarginală lată și
nervurile de culoare portocalie; intradosul aripilor identic cu cel al
masculilor. Exemplarele din a doua generație au o talie puțin mai redusă
comparativ cu cele din prima generație (care este uneori menționată ca
generația vernalis Hormuzachi, 1893).
5

Perioade critice

Perioade de secetă îndelungată

6

Cerințe de habitat

Specia apare în habitate umede, chiar şi în zone puternic antropizate,
pentru că larvele trăiesc pe specii de măcriş (Rumex sp.: R.
hydrolapathum, R. aquaticus), specifice acestui habitat. Teoretic pot
apărea multe populaţii în special de-a lungul cursurilor de apă. Tipurile
de habitate caracteristice: fâneţe umede-mlăştinoase, mlaştini, zone
inundabile, maluri de râuri şi lacuri.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.10

B.Date specifice speciei Lycaena dispar la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.281
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Lycaena dispar

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Comună

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Nu s-a realizat distribuția speciei

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
409

10

Alte informații privind

Raport de teren, 2019

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Maculinea nausithous
Tabel nr.282
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1061

2

Denumire științifică

Maculinea nausithous

3

Denumire populară

-

4

Descrierea speciei

Specie de talie mică (anvergura de 27-38 mm), cu un pronunțat
dimorfism sexual. La masculi, extradosul aripilor este de culoare relativ
ternă, albăstrui-cenuşiu întunecată. Pe ambele perechi de aripi există o
bordură marginală de culoare neagră de circa 3 mm lăţime. Pe extradosul
aripii anterioare, în afara petei discale există o serie de puncte postdiscale
mici de culoare neagră, de multe ori estompate pe fondul de culoare
întunecată. Intradosul aripilor este de culoare ciocolatie. Dintre petele de
pe intradosul aripilor, ies în evidenţă doar petele discale şi cele ce
formează seria de puncte postdiscale de culoare neagră intensă, conturate
cu o bordură de culoare albă. Nu există nici o serie de pete marginale. La
femele, extradosul aripilor este de culoare mult mai întunecată, maroniu
închisă, cu petele aproape complet estompate (în special cele de pe aripile
posterioare) şi cu franjuri de culoare maronie. Intradosul aripilor are
culoarea de fond mai închisă ca la masculi.

5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Specie mezohigrofilă, întâlnită în pajiștile umede şi mlăştinoase în care
există planta pe care se dezvoltă primele stadii larvare ale acestei insecte:
Sanguisorba officinalis L. (sorbestrea). Spre deosebire de Maculinea
teleius (Bergsträsser, 1779), poate supravieţui şi în habitatele în care
populaţia locală de sorbestrea este relativ redusă, dar prezenţa cuiburilor
furnicilor din genul Myrmica sp. este obligatorie. Colonii mici pot fi
întâlnite ocazional şi în habitate mai uscate, în care sunt prezente puţine
exemplare de sorbestrea. Pe teritoriul României a fost semnalată până la
circa 1.000 m altitudine.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.10
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B.Date specifice speciei Maculinea nausithous la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.283
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Maculinea nausithous

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

-

7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

Specia a fost menționată în formularul standard al sitului ROSCI0206

sursele de informații

Porțile de Fier, dar nu există date recente despre prezența acesteia

A.Date generale ale speciei Maculinea teleius
Tabel nr.284
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1059

2

Denumire științifică

Maculinea teleius

3

Denumire populară

-

4

Descrierea speciei

Specie de talie mică (anvergura de 27-36 mm), cu un pronunțat
dimorfism sexual. La masculi, extradosul aripilor este de culoare relativ
ternă, albăstrui-cenuşiu deschisă. Pe ambele perechi de aripi, regiunea
submarginală de culoare sensibil mai deschisă mărgineşte la interior
bordura marginală de culoare neagră, fiind întreruptă doar de nervurile
subliniate cu negru. Pe extradosul aripii anterioare, în afara petei discale
există o serie de puncte postdiscale mici de culoare neagră, de multe ori
reduse ca mărime sau chiar absente. Intradosul aripilor este de culoare
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maroniu deschisă, uniformă. Dintre petele de pe intradosul aripilor, ies în
evidenţă cele ce formează seria de puncte postdiscale de culoare neagră
intensă, conturate cu o bordură de culoare albă; această serie lipseşte doar
în mod excepţional (exemplarele de acest fel au fost descrise ca var.
inocellata Sohn, 1893). Seria de pete marginale, chiar dacă este relativ
slab definită, este întotdeauna prezentă. Pe intradosul aripii anterioare,
ocelul postdiscal negru din spaţiul s2 se află la jumătatea distanţei dintre
pata discală de culoare neagră şi seria de pete submarginale. La femele,
extradosul aripilor este marcat de borduri costale şi marginale relativ late,
de culoare neagră; totodată, punctele postdiscale sunt mai bine dezvoltate
ca la masculi, dar nu au niciodată o formă alungită. Intradosul aripilor are
culoarea de fond mai închisă ca la masculi.
5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Specie mezohigrofilă, întâlnită în pajiștile umede şi mlăştinoase în care
există din abundenţă planta pe care se dezvoltă primele stadii larvare ale
acestei insecte: Sanguisorba officinalis L. (sorbestrea). Preferă
habitatele naturale cu retenţie naturală de apă, protejate de vânt, aflate
în special în zonele colinare şi submontane. Pe teritoriul României a fost
semnalată până la circa 1.000 m altitudine.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.10

B.Date specifice speciei Maculinea teleius la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.285
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Maculinea teleius

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

-
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7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

Specia a fost menționată în formularul standard al sitului ROSCI0206

sursele de informații

Porțile de Fier, dar nu există date recente despre prezența acesteia

A.Date generale ale speciei Morimus funereus
Tabel nr.286
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1089

2

Denumire științifică

Morimus funereus

3

Denumire populară

Croitorul cenușiu

4

Descrierea speciei

Croitor de dimensiune mare, cu lungime de 16-38 mm. Deși culoarea de
fond a corpului este neagră, acesta este acoperit de o pubescenţă foarte
deasă de culoare cenușie-argintie, ce acoperă aproape complet fondul
negru. Partea anterioră a capului, începând cu fruntea, este îndreptată
abrupt în jos formând cu vertexul un unghi aproape drept. Antenele cu
articole neinelate. Pronotul cu numeroase rugozităţi neregulate, iar lateral
cu câte un dinte puternic și ascuţit apical. Elitrele cenușii, cu granule fine
şi lucioase, mai puternice la bază, iar pe fiecare elitră pot fi remarcate
câte 2 pete negre, catifelate și bine delimitate. Dintre acestea, una este
situată în treimea anterioară, iar cealaltă este postmediană. La masculi,
antenele de 1.5 ori mai lungi decât elitrele, iar la femele de aproximativ
aceeași lungime cu elitrele.

5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Este considerată a fi o specie polifagă, ce se dezvoltă predominant în
lemnul mort de fag și stejar. Adulţii pot fi găsiţi în păduri pe trunchiurile
căzute, cioate recente sau bușteni proaspăt tăiaţi de fag, stejar, castan,
plop, tei, arţar, carpen, salcie etc.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.8
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B.Date specifice speciei Morimus funereus la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.287
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Morimus funereus

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

În tot arealul parcului, în habitate prielnice

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.8

hartă
10

Alte informații privind

Studiu taxonomic și ecologic asupra faunei de coleoptere protejate din

sursele de informații

Parcul Natural Porțile de Fier, 2019

A.Date generale ale speciei Osmoderma eremita
Tabel nr.288
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1084

2

Denumire științifică

Osmoderma eremita

3

Denumire populară

Gândacul sihastru

4

Descrierea speciei

Coleopter mare, cu lungimea de 26-32 mm. Corp brun închis sau negrucafeniu, cu luciu bronzat, glabru dorsal. La mascul, capul prezintă o
impresiune dorsală, unghiurile posterioare ale pronotului sunt ascuţite şi
puţin proeminente, discul pronotului are un şanţ longitudinal, median,
mărginit lateral de o carenă, anterior terminându-se cu un tubercul ascuţit.
O impresiune longitudinală lată şi plană se află alături de aceste carene.
Elitrele sunt punctate des, rugos, destul de fin. Partea ventrală a
abdomenului cu pubescenţă scurtă şi fină. La femelă, capul este puţin
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convex, cu punctuaţie foarte deasă şi rugoasă, unghiurile posterioare ale
pronotului sunt obtuze, discul pronotului prezintă un şanţ median plan
mărginit anterior de fiecare parte de câte un tubercul ascuţit. Elitrele au
punctuaţia şi rugozitatea mai fină ca la mascul. Picioarele au tibiile
anterioare cu câte 3 dinţi la marginea exterioară, iar cele posterioare cu
câte 2 dinţi la partea interioară. Larvele, care sunt mult mai ușor de găsit
în teren decât adulţii, pot fi deosebite ușor de cele ale altor cetoniine ce
se dezvoltă în scorburi prin faptul că segmentul 10 abdominal nu prezintă
ventral un raster (o structură ovală formată din sete scurte). Excrementele
larvelor pot fi găsite în cantitate mare în scorburi și se recunosc prin
dimensiunea mare și forma aplatizată (9 mm lungime, 4-5 mm lăţime și
3 mm înălţime) (Stegner, 2002). Excrementele pot persista în scorburi
mulţi ani, chiar dacă specia nu mai locuiește în arborele respectiv.
5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Specie stenotopă, silvicolă, saproxilică şi xilodetriticolă ce preferă
pădurile bătrâne de foioase cu zone deschise, parcuri, livezi bătrâne.
Adultul poate fi observat pe trunchiuri moarte, scorburoase şi cu humus
sau în acumulări de lemn putred (rezultat ca urmare a prezenţei fungilor
nonpatogeni) de la baza arborilor scorburoşi, în cavităţile ce conţin o
cantitate mare de lemn putred aflate pe trunchiuri sau ramuri principale.
Larvele trăiesc în lemnul putred din scorburile diferitelor esenţe cu frunze
căzătoare, îndeosebi stejari.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.10

B.Date specifice speciei Osmoderma eremita la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.289
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Osmoderma eremita

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
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5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

-

7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

Specia a fost menționată în formularul standard al sitului ROSCI0206

sursele de informații

Porțile de Fier, dar nu există date recente despre prezența acesteia

A.Date generale ale speciei Pilemia tigrina
Tabel nr.290
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4020

2

Denumire științifică

Pilemia tigrina

3

Denumire populară

croitor

4

Descrierea speciei

Este un croitor mic, cu lungimea de 9-13 mm. Corpul cu foarte slab luciu
metalic, iar tibiile anterioare și deseori cele mediane și posterioare brunroșcate. Tot corpul acoperit cu o pubescenţă deasă, gri sau alb-gălbuie.
Capul, pronotul și elitrele cu numeroase pete de pubescenţă, iar pronotul
în plus cu trei benzi pubescente longitudinale dintre care cea mediană este
mai vizibilă. Picioarele acoperite în totalitate cu pubescenţă. Articolele
antenale 3-11 cu baza lat acoperită de o pubescenţă gri albicioasă, iar
vârful cu pubescenţă brună, dându-le astfel un aspect inelat caracteristic.

5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

În pajiști xerofile cu caracter stepic unde există planta gazdă Anchusa
barrelieri, dar probabil se poate dezvolta și pe alte specii de Anchusa.
Acolo unde acest tip de habitat a dispărut datorită modificărilor antropice,
specia poate fi întâlnită uneori și în lungul drumurilor, la margini de
terenuri agricole, terasamente de cale ferată sau în cimitire, unde se mai
păstrează o parte din vegetaţia nativă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.10
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B.Date specifice speciei Pilemia tigrina la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.291
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Pilemia tigrina

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

-

7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

Specia a fost menționată în formularul standard al sitului ROSCI0206

sursele de informații

Porțile de Fier, dar nu există date recente despre prezența acesteia

A.Date generale ale speciei Rosalia alpina
Tabel nr.292
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1087

2

Denumire științifică

Rosalia alpina

3

Denumire populară

Croitor alpin

4

Descrierea speciei

Este un croitor mare, cu lungimea de 15-38 mm. Corpul este gri-albăstrui
până la albastru deschis, pronotul și elitrele cu un desen variabil de pete
și benzi transversale negre. Pronotul de obicei cu o pată mediană la
marginea anterioară, iar elitrele cu câte o pată în partea anterioară, o pată
sau o bandă transversală mediană și o pată mică în partea posterioară.
Antenele lungi, cu articolele 1 și 2 negre, iar articolele 3 până la 6 albastre
cu smocuri apicale de peri negri. Specie inconfundabilă datorită
coloritului și antenelor caracteristice. Foarte rar pot fi întâlnite specimene
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cu petele negre de pe elitre mult reduse sau cu elitrele aproape complet
negre.
5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Predominant în pădurile de fag reci și umede din zonele înalte, unde
specia poate fi local comună. Se întâlnește mai rar și în păduri de amestec
sau în păduri de quercinee și fag. Larvele se dezvoltă în lemn mort sau în
arbori vii bătrâni, cel mai adesea pe Fagus, dar uneori și pe Acer sau alte
foioase. Adulţii pot fi văzuţi pe acești arbori sau pe grămezi de bușteni
recent tăiaţi.

7

Fotografii

Anexa 2.12.5.9

B.Date specifice speciei Rosalia alpina la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nbr.293
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Rosalia alpina

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Pe Văile Eșelnița, Mala, Mraconia, Sirinia, Berzasca, Mare, Radimna

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.5.9

hartă
10

Alte informații privind

Studiu taxonomic și ecologic asupra faunei de coleoptere protejate din

sursele de informații

Parcul Natural Porțile de Fier, 2019
Managementul speciilor Lucanus cervus, Cordulegaster heros, Rosalia
alpina în Parcul Natural Porțile de Fier, 2011
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Contribution to the knowledge of the diversity of cerambicids
(Coleptera: Chrysomeloidea: Cerambycidae) from Oltenia fauna,
Romania, 2010

A.Date generale Agrimonia pilosa ale speciei
Tabel nr.294
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1939

2

Denumire științifică

Agrimonia pilosa

3

Denumire populară

Turiță

4

Descrierea speciei

Plantă erbacee de 50-150 cm, cu tulpină erectă, păroasă. Frunze dispuse
altern, foliole cu baza cuneată, pe dos, păroase numai pe nervuri. Flori
palid galbene cu un receptacul matur de 4-5 mm lungime, dispuse în
spice racemiforme. Culoarea florilor, lungimea receptacului și baza
frunzei deosebesc această specie de celelalte care cresc în România.

5

Perioade critice

Iunie - Septembrie

6

Cerințe de habitat

Mezofit, slab acidofil, element euroasiatic ce crește în rariști și margini
de păduri, tufărișuri, locuri ruderale: 6520 Fânețe montane, 40A0*
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice, 62C0* Stepe ponto-sarmatice.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.9

B.Date specifice speciei Agrimonia pilosa la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.295
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Agrimonia pilosa

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

419

7

Perioada de colectare a

2005

datelor
8

Distribuția speciei

Valea Slătinicului

9

Distribuția speciei -

Specia nu are cartată distribuția.

hartă
10

Alte informații privind

Biodiversitatea ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, 2011

sursele de informații

Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii,
2005

A.Date generale ale speciei Asplenium adulterinum
Tabel nr.296
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4066

2

Denumire științifică

Asplenium adulterinum

3

Denumire populară

Ruginiță

4

Descrierea speciei

Taxon intermediar între Asplenium trichomanes și Asplenium viride , are
rizom repent caspitos, scvame negricioase. Frunze membranoase, liniarlanceolate, cu pețiol fragil, negru roșcat în toată lungimea lui și în partea
inferioară a rachisului, segmente scurt pețiolate, cele inferioare mari, în
formă de evantai, lungimea egală cu lățimea, opuse sau uneori suprapuse;
sori mai apropiați de marginea segmentelor decât de nervură. Perenă,
hemicriptofită.

5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Specie de semi-umbră, locuri umede, crevase ale stâncilor din zona
montană, pe roci ultrabazice (serpentinite) și brecii gabroice, mezofită,
microtermofilă, neutrofilă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.9

B.Date specifice speciei Asplenium adulterinum la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.297
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Asplenium adulterinum

2

Informații specifice

-

speciei

420

3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2005

datelor
8

Distribuția speciei

Versanții Munților Almăjului, între Ogradena și Tisovița

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.9

hartă
10

Alte informații privind

Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii,

sursele de informații

2005

A.Date generale ale speciei Colchium arenarium
Tabel nr.298
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2285

2

Denumire științifică

Colchicum arenarium

3

Denumire populară

Brândușă

4

Descrierea speciei

Plantă înaltă de 12-15-25 cm, cu bulbotuber ovoid de 2-2,5 cm x 1-1,5
cm; tunici de culoare castanie, prelungite cu un gât alungit;3-5 frunze
glabre, îngust lanceolate până la liniar lanceolate, canaliculate, de lățime
variabilă; florile apar toamna, au perigon infundibuliform, de culoare roz
liliachie; foliole perigonale glabre atât pe partea externă, cât și în
interiorul gâtului, lungi de 30-42 mm și late de 12 mm, cu 7-9 nervuri.
Stamine interne mai lungi decât cele externe, cu filamente glabre, la bază
gălbui, cele externe lungi de 12-14 mm, cele interne lungi de 14-17 mm,
stilodii depășind filamentele, la vârf aproape drepte. Stigmate aparent
capitate sau subcapitate, de forma unui jghiab, decurent pe stilodiu pe o
lungime de 0,5-0,75 mm, cu 2 margini papiloase, confluente la bază,
identice cu cele de la Colchium fominii. Capsulă lungă 10-30 mm și de
6-7 mm în diametru, alungit ovoidală sau ovoidală, acută.

5

Perioade critice

August - Septembrie
421

6

Cerințe de habitat

Crește pe pajiști arenicole ruderalizate, pe dune de nisip, în lunci islazuri,
pe marginea pădurilor; preferă soluri moderat umede, neutre: 6120*
Pajiști xerice pe nisipuri calcaroase.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.1

B.Date specifice speciei Colchium arenarium la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.299
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Colchicum arenarium

2

Informații specifice

Se găsește doar în Ostrovul Moldova Veche

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Foarte rară

7

Perioada de colectare a

2019

datelor
8

Distribuția speciei

Ostrovul Moldova Veche

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.1

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

A.Date generale ale speciei Echium russicum
Tabel nr.300
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4067

2

Denumire științifică

Echium russicum

3

Denumire populară

Capul șarpelui

4

Descrierea speciei

Specie bianuală, tulpină erectă de 25-90 cm, foliată cu frunze simple
dispuse altern, liniar lanceolate, nestipelate, acoperite cu peri aspri.
422

Corola roșu-închis. Tubul corolei drept, fărăr fornice. Stamine și stil lung
exserte. Stigmat capitat sau foarte slab bilobat.
5

Perioade critice

Iunie - August

6

Cerințe de habitat

Xeromezofită, subtermofită, neutrofilă, răspândită în pajiști și tufărișuri
din zona stepei până în etajul gorunului. 62C0* Stepe ponto-sarmatice.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.2

B.Date specifice speciei Echium russicum la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.301
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Echium russicum

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Larg răspândită

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2005-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Schela Cladovei, Svinița, Eibenthal

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.2.

hartă
10

Alte informații privind

Observații ale personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

A.Date generale ale speciei Eleocharis carniolica
Tabel nr.302
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1898

2

Denumire științifică

Eleocharis carniolica

3

Denumire populară

Pipiriguț
423

4

Descrierea speciei

Plantă cespitoasă, lipsită de stoloni, cu înălțime cuprinsă între 10-30 cm.
Tulpinile filiforme, tetramuchiate, poartă spice de 2-10 mm lungime,
alungit ovoidale. Setele perigonale mai scurte decât fructul. Stigmate 2
(3). Fruct brun, lucios, neted între dungi.

5

Perioade critice

Mai – august , precum și în perioade de secetă prelungită

6

Cerințe de habitat

Crește sub formă de pâlcuri, cu populații reduse, stabile atâta timp cât
habitatul nu este alterat. Higrofilă, euritermă, eurionică. Sporadică din
etajul pădurilor de stejar până în etajul boreal. Caracteristică pajiștilor
temporar inundate, în locuri umede, pe marginea pâraielor.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.9

B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.303
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Eleocharis carniolica

2

Informații specifice

Specia nu a fost identificată.

speciei
3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

Prezență incertă

7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

În literatură este menționată din sudul Podișului Mehedinți, Dealul
Marcopriciu, Plaiul Matorățului

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată.

hartă
10

Alte informații privind

Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

sursele de informații

424

A.Date generale ale speciei Gladiolus palustris
Tabel nr.304
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

4096

2

Denumire științifică

Gladiolus palustris

3

Denumire populară

Gladiolă de baltă

4

Descrierea speciei

Perenă, de 25-50 cm, bulb globulos, de 2 cm în diametru. Tunicile
bulbilor compuse din fibre reticulate, formând o rețea de consistență tare,
cu spațiile dintre fibre mai late. Frunze ensiforme, de 10-40 cm X 4-10
mm, de obicei una tulpinală bracteiformă și 2 bazale. Inflorescența racem,
compus din 2-6 flori purpurii, pronunțat unilaterale, lungi de 25-40 mm,
pronunțat curbate. Laciniile superioare ale perigonului aproape egale,
obovate, cele inferioare puțin mai lungi și cu lamina egală cu unguicula.
Bractei mai scurte decât florile. Stigmat alungit cuneat, dilatat. Capsulă
alungit obovată, lungă de 14-16 mm, cu brazde longitudinale slabe, la
vârf rotunjită. Semințe netede, de jur împrejur aripate.

5

Perioade critice

Nu se cunosc

6

Cerințe de habitat

Termofilă, heliofilă, din zona de șes, pajiști, margini de păduri.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.9

B.Date specifice speciei Gladiolus palustris la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.305
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Gladiolus palustris

2

Informații specifice

Specia este menționată în parte din literatură ca fiind prezentă pe Valea

speciei

Eșelniței, dar în Flora ilustrată a României, de V. Ciocârlan nu se
precizează prezența ei în zona de sud-vest a României.

3

Statutul de prezență

-

(temporal)
4

Statutul de prezență

-

(spațial)
5

Statutul de prezență

-

(management)
6

Abundență

-

425

7

Perioada de colectare a

-

datelor
8

Distribuția speciei

-

9

Distribuția speciei -

-

hartă
10

Alte informații privind

Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Himantoglossum caprinum
Tabel nr.306
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2327

2

Denumire științifică

Himantoglossum caprinum

3

Denumire populară

Ouăle popii

4

Descrierea speciei

Plantă înaltă de 60-90 cm, cu tulpina cilindrică, spre vârf muchiată.
Frunze ovate până la oblong lanceolate , cu baza vaginată, reticulat
nervate. Infloresecență spiciformă, cilindrică. Bractei liniar lanceolate,
acuminate. Flori mari, scurt pedicelate, cu miros neplăcut. Tepale
conivente, formând un coif, cele externe oblongi, evident nervate,
concave, albicioase sau verzui, cu striații roșii-purpurii, la vârf de obicei
violacee, pe fața internă purpuriu punctate, cele laterale interne îngust
lineare, puțin mai scurte decât cele externe. Labelul mai lung decât
celelalte tepale, scurt pintenat, trifidat, cu segmentul median mai lung
decât cele laterale.

5

Perioade critice

Iunie - August

6

Cerințe de habitat

Specie submediteraneaă, atlantică, xeromezofilă, subtermofilă. Crește
mai ales pe soluri calcaroase, din regiunea de câmpie până în cea montană
inferioară. Preferă marginile pădurilor de fag, tufărișurisau pajiști de pe
substrat calcaros. Întâlnită mai frecvent în jumătatea sudică a României:
Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6

426

B.Date specifice speciei la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.307
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Himantoglossum caprinum

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Prezență certă

7

Perioada de colectare a

2005-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Svinița, Tisovița, Plavișevița, Vârciorova, Belobreșca

9

Distribuția speciei -

Specia nu are distribuția cartată

hartă
10

Alte informații privind

Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

sursele de informații

A.Date generale ale speciei Marsilea quadrifolia
Tabel nr.308
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

1428

2

Denumire științifică

Marsilea quadrifolia

3

Denumire populară

Trifoiaș de baltă

4

Descrierea speciei

Prezintă rizom cu rădăcini fixatoare și frunze sterile, lung-pețiolate, 4foliate, mai mult sau ma puțin natante; foliolele sunt obovat-cuneate, cu
margine întreagă, glabre. Pe pedicelii secundari de la baza pețiolului
foliar se formează sporocarpii, eliptici și turtiți lateral, alipit-păroși, apoi
glabri, așezați orizontal și prevăzuți cu 2 dințișori scurți.

5

Perioade critice

August - Octombrie

6

Cerințe de habitat

Vegetează în lacuri, ape stagnante și mlaștini de la șes. Substratul variază
de la mâl argilos, cu puțin adaos de nisip fin, până la pietriș, acoperit pe
427

alocuri cu un strat subțire argilos. Valoarea pH-ului solului se află în
domeniul acid. Specia preferă în general stațiuni bogat luminate sau semiumbrite.
7

Fotografii

Anexa 2.12.6.3

B.Date specifice speciei Marsilea quadrifolia la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.309
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Marsilea quadrifolia

2

Informații specifice

-

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Rară

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

In Ostrovul Moldova Veche. În literatură mai este menționată de la
Pojejena.

9

Distribuția speciei -

Anexa 3.12.6.3

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone umede din zona
transfrontalieră a Dunării în arealele Parcului Național Djerdap și
Parcul Natural Porțile de Fier, în cadrul proiectului “Managementul
integrat al diversității biologice și de peisaj pentru dezvoltarea regională
durabilă şi conectivitatea ecologică în Carpaţi”, 2011-2014

428

A.Date generale ale speciei Paeonia officinalis banatica
Tabel nr.310
Informație/atribut

Nr.

Descriere

1

Cod specie

2097

2

Denumire științifică

Paeonia officinalis banatica

3

Denumire populară

Bujor de Banat

4

Descrierea speciei

Plantă perenă, de 30-60(90) cm, cu tuberculi radicali alungiți, tulpini și
pețioli floculoși. Frunze cu numeroase segmente îngust- lanceolate sau
lat- lanceolate, numai foliolele centrale divizate până la bază, pe față
glabre, pe dos pubescente. Foliolele de ultim ordin au raportul de 3/9 l/L,
spre deosebire de P. mascula sunsp. Mascula cu raportul 5,3/7,7 cm. Flori
roșii, 7-13 cm diametru, cu filamente purpurii.

5

Perioade critice

Aprilie - mai

6

Cerințe de habitat

Plantă de semumbră, termofilă, calcicolă, la noi în zonăa de dealuri, în
păduri și tufărișuri subxerofile, subtermofile.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.4

B.Date specifice speciei Paeonia officinalis banatica la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.311
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Paeonia officinalis banatica

2

Informații specifice

În zona Baziaș, în luminișuri de pădure sau pădure cu cărpiniță, specia

speciei

este dominantă în covorul ierbos.

Statutul de prezență

Permanentă

3

(temporal)
4

Statutul de prezență

Marginală

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Comună

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Baziaș

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.4

hartă
429

10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

A.Date generale ale speciei
Tabel nr.312
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2093

2

Denumire științifică

Pulsatilla grandis

3

Denumire populară

Dediței

4

Descrierea speciei

Plantă perenă, cu rizom vertical gros, multicapitat. Tulpina aeriană de
10-35 cm lungime, lung și alb păroasă. Frunzele apar după înflorire.
Frunzele involucrale sunt adânc sectate, cu lacinii îngust liniare, sericeu
păroase. Florile solitare au un diametru de până la 7 cm. Foliolele
periantului eliptice, la exterior sericeu păroase, de culoare violacee, de
2-3 ori mai lungi decât staminele. Fructul este o nuculă, terminată cu o
setă alb-păroasă.

5

Perioade critice

Februarie - martie

6

Cerințe de habitat

Pe coaste ierboase, însorite, în pajiști stepice, pășuni însorite, pesoluri
calcaroase, xero-mezofilă, moderat termofilă, slab acidă neutrofilă.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.5

B.Date specifice speciei Pulsatilla grandis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.313
Nr.

Informație/Atribut

1

Specia

2

Informații specifice

Descriere
Pulsatilla grandis

speciei
3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolat

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Foarte rară
430

7

Perioada de colectare a

2016-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Cracul Găioara

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.5

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

A.Date generale ale speciei Stipa danubialis
Tabel nr.314
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2318

2

Denumire științifică

Stipa danubialis

3

Denumire populară

Colilie de Dunăre

4

Descrierea speciei

Plantă înaltă de 80-90 cm, dens cespitoasă. Frunze plane, de 2,3-2,5 cm
lățime cu laminele glabre pe fața inferioară și scabre pe fața superioară și
margini. Tecile frunzelor inferioare retrors scabre. Ligula are o lungime
de 3,5-7 mm. Inflorescența este un panicul alcătuit din 9-12 spiculețe
inserate pe un rachis glabru. Lema 23-25 mm, cu arista bigeniculată,
complet păroasă de 28-36 cm, castaniu-brunie. Se deosebește de toate
celalalte specii de Stipa semnalate până în prezent în România prin arista
păroasă în întregime.

5

Perioade critice

Aprilie - mai

6

Cerințe de habitat

Planta este caracteristică vegetației xerofilă de pe coaste însorite; în
etajul gorunului, pe coaste pietroase, stâncoase, conglomerate silicocalcaroase.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.6

B.Date specifice speciei Stipa danubalis la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.315
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Stipa danubialis

2

Informații specifice

Endemică

speciei
431

3

Statutul de prezență

Permanent

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Foarte rară

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Cracul Găioara

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.6

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii,
2005

A.Date generale ale speciei Thlaspi jankae
Tabel nr.316
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2120

2

Denumire științifică

Thlaspi jankae

3

Denumire populară

Punguliță

4

Descrierea speciei

Perenă, glabră, glaucă, dens cespitoasă, de 15-40 cm. Frunzele bazale
lung peționalte, scurt cuneate, întregi sau sinuat-denticulate, sagitatauriculate, nu iernează, cele tulpinale ovat-onlongi, amplexicaule, obtuz
suriculate. Petale albe, de 5-7 mm. Antere galbene. Racem simplu.
Silicula de obicei de 5-8 mm, triunghiular-obcordată. Stilul de 1-1,5(-2,5)
mm lungime. Semințe câte 3-10 în fiecare locul.

5

Perioade critice

Aprilie - mai

6

Cerințe de habitat

Heliofilă, soluri uscate, slab acide, de zone colinare; în locuri uscate,
pietroase, carbonate, conglomerate tortoniene.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.7
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B.Date specifice speciei Thlaspi jankae la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.317
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Thlaspi jankae

2

Informații specifice

Endemică

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Foarte rară

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Cracul Găioara

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.7

hartă
10

Alte informații privind

Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației

sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005

A.Date generale ale speciei Tulipa hungarica
Tabel nr.318
Nr.

Informație/atribut

Descriere

1

Cod specie

2300

2

Denumire științifică

Tulipa hungarica

3

Denumire populară

Laleaua de Cazane

4

Descrierea speciei

Plantă perenă, înălțime până la 50 cm, bulb ovoidal, lung de 35-45 mm și
20-35 mm diametru cu tunici brune, pe fața internă, la bază și la mijloc
glabre sau glabrescente, către vârf alipit pubescente; tulpina glabră, cu 34 frunze glaucescente, glabre, cea inferioară eliptic lanceolată cu teaca
foarte scurtă cuprinzând complet tulpina; flori de 4,5 – 8 cm, galbene
deschis, în interior la bază nemaculate, inodore. Foliolele perigonale
aproape egale, cele externe mai înguste, mai mult sau mai puțin acute sau
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subacute, lungi de 5-8 cm și late de 24-35 mm, cele interne lungi de 5,27,5 cm și late de 22-28 cm, rotunjit, obtuze sau subobtuze, întregi
mucronate sau emarginate. Stamine cu filamente lungi de 10-12 mm și
antere lungi de 11-12 mm, galbene;ovar alungit, lung de 20-22 mm;
stigmat lat de 5 mm, de cca 2 ori mai lat decât ovarul; capsulă alungit
eliptică, lungă până la 70 mm, atenuată la ambele extremități. Semințe
plane, brunii.
5

Perioade critice

Martie - aprilie

6

Cerințe de habitat

Specie heliofilă, termofilă, calcicolă, pe soluri moderat umede, fertile,
neutre. Crește pe brâne însorite la 100-250 m altitudine.

7

Fotografii

Anexa 2.12.6.8

B.Date specifice speciei Tulipa hungarica la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.319
Nr.

Informație/Atribut

Descriere

1

Specia

Tulipa hungarica

2

Informații specifice

Endemică

speciei
3

Statutul de prezență

Permanentă

(temporal)
4

Statutul de prezență

Izolată

(spațial)
5

Statutul de prezență

Nativă

(management)
6

Abundență

Foarte rară

7

Perioada de colectare a

2010-2019

datelor
8

Distribuția speciei

Cazanele Mari și Mici

9

Distribuția speciei -

Anexa 2.12.6.8

hartă
10

Alte informații privind Observațiile personalului de specialitate din cadrul administrației
sursele de informații

parcului
Parcul Natural Porțile de Fier. Floră, vegetație și protecția naturii, 2005
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3.3 Speciile de floră și faună pentru care a fost declarată aria naturală protejată Parcul
Natural Porțile de Fier
3.3.1 Plante inferioare
În ansamblul ei, flora ingerioară a Parcului Natural Porţile de Fier este reprezentată prin toate
cele cinci încrengături ale regnului vegetal, după cum urmează: Phycophyta, cu 71 familii, 171 genuri
şi 549 specii; Lychenophyta, cu 34 familii, 67 genuri şi 375 specii; Fungi, cu 48 familii, 252 genuri
şi 1077 specii; Bryophyta, cu 31 familii, 98 genuri şi 296 specii.
Plantele inferioare au fost studiate puţin până în prezent.

3.3.2 Plante superioare
Studiul apartenenţei areal geografice a speciilor de plante din arealul Parcului Natural Porţile
de Fier relevă o dominanţă netă a elementelor nordice sau apusene, cu un procent de 62,23%,
respectiv a celor circumpolare, europene şi continental-europene, medio-europene şi medioeuropene-mediteraneene, eurasiatice, inclusiv continentale, arctic-alpine, alpine-balcanice, alpinecarpatice şi atlanto-medio-europene.
Acestea sunt urmate, ca pondere, de elementele sudice şi endemice, respectiv elemente medioatlantice, medio-eurosiberiene, balcanice şi balcano-pontice, daco-balcanice, carpato-balcane, dacice,
balcano-alpino-carpatice şi carpatice, cu un procent de 19,23%.
Elementele orientale sau continental-stepice, respectiv elementele ponto-panonice, pontomediteraneene şi ponto-panono-balcanice, totalizează un procent de 11,07 %, iar elementele policore,
respectiv cosmopolite şi advenite, un procent de 6,75 %.
Numărul de elemente endemice, deşi nu foarte mare, vine ca o completare a diversităţii mari
de elemente fitogeografice.
După diverse surse bibliografice, precum Matacă, Roman, Boşcaiu, Dihoru şi alţii, numărul
endemitelor din arealul parcului variază între 28 şi 33 de elemente, dintre care enumerăm: Pinus nigra
ssp.banatica, Minuartia cataractarum Janka, Cachrys ferulacea L., Stipa danubialis Dihoru et
Roman, Tulipa hungarica după Borbas care au arealul limitat numai în această zonă, Dianthus
banaticus Heuffel Borbas, Dianthus spiculifolius Schur, Campanula crassipes Heuffel, Dentaria
glandulosa Waldst. et Kit., Sorbus dacica Borbas, Thymus comosus Heuffel ex. Griseb.
Trăsătură caracteristică pentru flora Parcului Natural Porţile de Fier, alături de amestecul de
flore boreale, montane cu cele de origine mediteraneană, o constituie coborârea în altitudine a unor
elemente montane şi urcarea unor elemente sudice, după R. Călinescu, S. Iana, din anul 1964.
Astfel, fagul-Fagus sylvatica, tisa-Taxus baccata, coboară mult în defileul Dunării, ca şi alte
elemente montane, cum sunt afinul-Vaccinium myrtillus care este prezent pe masivul Trescovăţ, şi
licheni însoţitori ai pinetelor: Cladonia sylvatica, C. foliaceae, C. fimbriata, prezenţi şi în făgetele
din arealul parcului.
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Apariţia elementelor montane la altitudini neconforme în Defileul Dunării este urmare a
condiţiilor oropedoclimatice locale.
Elementele respective s-au menţinut ca relicte montane la altitudini mici datorită condiţiilor
ecologice variate ale regiunii, care local prezintă caracter montan la altitudini joase.
O serie de elemente mediteraneene ajung în Defileul Dunării la altitudini mari, cum sunt:
cerul-Quercus cerris, gârniţa-Quercus frainetto, scumpia-Cotinus coggygria, mojdreanul-Fraxinus
ornus, liliacul sălbatic-Syringa vulgaris, alunul turcesc-Corylus colurna şi altele asemenea.
Din totalul de 1668 taxoni inventariaţi în arealul Parcului Natural Porţile de Fier, un număr
de 242 de taxoni, respectiv 14,5% din numărul total al taxonilor din par, sunt inventariaţi în Lista
Roşie a Plantelor Superioare din România, dintre care 200 sunt consideraţi taxoni rari, 5 taxoni
vulnerabili: Taxus baccata, Corylus colurna, Beta trigyna, Paeonia mascula şi Alyssum tortuosum şi
2 taxoni extincţi: Geranium bohemicum şi Alyssum stribrnyi.
De importanţă comunitară sunt un număr de patru specii, înscrise în Anexa nr. I a Convenţiei
de la Berna: Salvinia natans (L.) All., Colchicum arenarium Waldst. et Kit., Typha shuttleworthii
Koch et Sonder şi Eleocharis carniolica Koch.
În Parcul Natural Porţile de Fier au fost identificate şi descrise 171 de asociaţii vegetale de
cormofite cuprinse în 20 clase de vegetaţie, din care 26 sunt endemice, fapt care dovedeşte încă o
dată marea diversitate floristică a zonei.

3.3.3 Nevertebrate
Dintre cele peste 5000 de nevertebrate întâlnite în Parcul Natural Porţile de Fier, următoarele
specii beneficiază de protecţia oferită de legislaţia în vigoare:
a)dintre speciile de decapode existente pe teritoriul parcului, menţionăm prezenţa racului de
ponoare, Austropotamobius torrentium, specie prioritară.
b)patru specii de gasteropode, din care două sunt incluse în anexele III şi V-A ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare - Theodoxus traversalis
C. Pfeiffer, 1928; Anisus vorticulus Troschel, 1853, una în anexa IV,B a aceleiaşi ordonanţe - Herilla
dacica L. Pfeiffer, 1848, iar una în anexa V,A şi în anexa III a Convenţiei de la Berna - Helix pomatia
L., 1758.
c)Clasa Insecta este reprezentată prin numeroase specii de interes comunitar şi naţional,
printre care menţionăm: Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Morinus funereus,
Osmoderma eremita eremita, Pilemia tigrina, Oxythyrea cinctella, Eriogaster catax, Colias
myrmidone, Lcaena dispar, Cordulelogaster heros.
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3.3.4 Ihtiofaună
Clasa Pisces este reprezentată prin 62 taxoni, din care cele care beneficiază de protecţie
legislativă se pot observa în Anexa 3 a planului, unde sunt menţionate şi actele normative care le
garantează protecţia. Sturionii marini migratori Huso huso - morunul, Acipenser guldenstaedti nisetrul, Acipenser stellatus - păstruga au dispărut din zonă în anul 1967, iar Hucho hucho-lostriţa,
prezentă în zona Cazanelor Dunării, a dispărut în perioada 1912-1930.
ruthenus – cega, care înainte de construirea barajului era caracteristică şi dominantă în
Defileul Dunării, sectorul Coronini – Golubaţ şi Orşova – Tekija, în prezent este din ce în ce mai
rară şi ajunge foarte rar la maturitate.
Salmo trutta fario - păstrăvul de munte este prezent în bazinele Cerna şi Slătinicul Mare,
unde este autohton, precum şi în bazinele hidrografice Berzasca, Sirinea, Mraconia şi Eşelniţa, unde
se presupune că a fost introdus.
Salmo gairdneri irideus - păstrăvul curcubeu este prezent în Dunăre, între Dubova şi
Orşova. În 1960, s-a încercat introducerea speciei într-un afluent al Cernei, Iardaşiţa, dar aceasta nu
s-a menţinut.
În general, ihtiofauna din zona Parcului Natural Porţile de Fier este asemănătoare cu cea din
etajul mrenei şi scobarului, având în componenţă specii reofile cum sunt: Condrostoma nasusscobar, Leuciscus cephalus-clean, Barbus barbus-mreana, Vimba vimba-morunaşul, Aspius aspiusavatul, Aspro zingel -pietrarul.
La aceste specii se înregistrează fenomene locale de migraţie înspre regiunile din amonte
sau pe afluenţii Dunării, ele părăsindu-şi zonele de refugiu din defileu în anumite perioade ale
anului.
3.3.5. Herpetofaună
În Parcul Natural Porţile de Fier au fost semnalate 14 specii de amfibieni şi 17 specii de reptile,
după P. Bănărăscu, O. Gheracopol, A. Petcu, 1975. Dintre acestea, amfibianul Pelobates syriacus şi
reptilele Testudo hermanni, Ablepharus kitaibelii, Lacerta praticola, L. muralis, L. taurica, L. viridis,
Coluber jugularis şi Vipera ammodytes sunt elemente est-mediteraneene, respectiv mediteranene.
Relativ la statutul lor, atât speciile de amfibieni, cât şi cele de reptile sunt incluse în cel puţin una din
anexele actelor normative internaţionale sau naţionale.
3.3.6 Avifaună
Avifauna Parcului Natural Porţile de Fier se compune din 270 specii de păsări, din care 133
au statutul de specii strict protejate prin Anexa nr. II a Convenţiei de la Berna privind conservarea
vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, 37 au statutul de specii protejate prin Anexa nr.
III a Convenţiei de la Berna, iar 3 specii - Aythya nyroca, Aquila clanga şi Falco naumanni sunt
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incluse în Anexa nr. I a Convenţiei de la Bonn asupra Conservării Speciilor Migratoare de Animale
Sălbatice.
De asemenea, majoritatea speciilor sunt incluse şi în anexele 3, 4B şi 5C, D, E ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţia prezentă a zonelor umede şi a componenţei avifaunei parcului sunt urmare a creării
barajului de la Porţile de Fier I, care a determinat apariţia de noi zone umede, reprezentând habitate
pentru păsările acvatice şi limicole.
Un număr mare de păsări acvatice pot fi observate în perioada de iarnă-primăvară pe suprafaţa
lacului şi în zonele umede limitrofe acestuia: Phalacrocorax pygmaeus-cormoranul pitic, P. carbo cormoranul mare, Ardea cinerea - stârcul cenuşiu, Egretta alba - egreta mare, E. garzetta – egreta
mică, Anas crecca - raţa mică, A. acuta - raţa suliţar, Aythya ferina - raţa cu cap castaniu, A. fuligula
- raţa moţată, Mergus albellus - ferestraşul mic, Fulica atra - lişiţa şi aşa mai departe. Cea mai mare
parte a speciilor menţionate pot fi observate în timpul migraţiei, unele sunt oaspeţi de iarnă, iar câteva
sedentare în zonă.

3.3.7 Mamifere
În arealul Parcului Natural Porţile de Fier au fost determinate 34 specii aparţinând clasei
Mammalia, care populează habitate diverse din parc. O proporţie importantă a mamiferelor este dată
de microchiroptere, reprezentate prin membrii a două familii: Vespertilionidae - Myotis bechsteini,
Myotis capacinii, Vespertilio murinus şi Rhinolophidae -Rhinolophus eurialis, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus blasii.
Elemente de origine mediteraneană, liliecii populează peşterile din arealul parcului, cum sunt:
Peştera Veterani, Peştera Ponicova, Peştera Gaura cu Muscă şi Peştera fără Nume.
Toate speciile de lilieci din arealul parcului au statutul de specii strict protejate, ele fiind
incluse în anexa II a Convenţiei de la Berna privind conservarea vieţii sãlbatice şi a habitatelor
naturale din Europa, în anexele III şi IV A ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, fiind incluse totodată în Lista Roşie Naţională.
Carnivorele sunt prezente atât prin speciile de mari dimensiuni, cum ar fi ursul - Ursus arctos,
lupul - Canis lupus, vulpea- Vulpes vulpes, râsul - Lynx lynx, cât şi prin specii de dimensiuni reduse,
cum sunt mustelidele – dihorul - Putorius putorius, viezurele - Meles meles, jderul - Martes martes.
Acestea populează suprafeţele montane împădurite din parc.
S-au semnalat conflicte accidentale între carnivorele mari şi populaţia locală în locuri aflate
la distanţe mari de aşezările permanente.
Din fauna parcului nu lipsesc erbivorele, ele fiind reprezentate de Cervus elaphus - cerbul,
Capreolus capreolus-căpriorul, Sus scrofa - porcul mistreţ.
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Hărţile distribuţiei speciilor vor fi furnizate pentru toate speciile pentru care se realizează evaluarea
stării de conservare a biodiversităţii.
Pentru specii, distribuţia va putea fi prezentată ca poligoane sau ca puncte. Reprezentarea
distribuţiei speciilor ca puncte se va face doar acolo unde nu este posibil sau nu este cazul ca
distribuţia să fie reprezentată ca poligon. Hărţile distribuției speciilor sunt anexate planului de
management (Anexa 3.12.)
3.4. Alte specii de floră şi faună relevante pentru aria naturală protejată
Importanța științifică și peisagistică a Parcului Natural Porțile de Fier devine cu atât mai mare
cu cât teritoriul său ajunge în contact, în partea de nord-vest, cu Parcul Național Domogled – Valea
Cernei, aflat la rândul său în contact cu cu sectorul sudic al Parcului Național Retezat, iar în partea
de nord-est cu teritoriul Geoparcului Platoul Mehedinți. În partea sudică, Parcul Natural Porțile de
Fier se continuă cu Parcul Național Djerdap din Serbia.
Organizarea administrativă a acestor arii naturale protejate permite asigurarea conectivității
ecologice într-un areal destul de mare ca și suprafață, mai ales în contextul identificării Dunării ca și
principal culoar de migrațiune a speciilor.
Din punct de vedere al florei și faunei, foarte multe elemente de interes științific se regăsesc
pe teritoriul ariei naturale protejate, fiind listate și în listele roșii naționale. Elementele acestea se
găsesc listate în tabelul nr.320, de mai jos.
Alte specii de floră şi faună
Tabel nr.320

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1849

2.

Denumirea ştiinţifică

Ruscus aculeatus

3.

Denumirea populară

ghimpe

4.

Observaţii

Se găsește răspândit în arealul parcului, atât în zone împădurite, cât și
în zone stâncoase. Populații reprezentative se regăsesc în pădurile de
quercinee și amestec cu fag din zona Oglănicului, Slătinicului, Fața
Virului, Mraconia, Sirinia, berzasca, Valea Mare, Baziaș, dar și pe
versanți stâncoși ai Ciucarului Mare. Conform Listei Roșii IUCN LC

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei
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2.

Denumirea ştiinţifică

Acanthus balcanicus

3.

Denumirea populară

Brânca ursului

4.

Observaţii

Populația cea mai reprezentativă se găsește pe platoul Ciucarului
Mic. Neevaluată IUCN, vulnerabilă conform Cărții Roșii a Plantelor
Vasculare din România, 2009

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Allysum montanum ssp.gmelinii

3.

Denumirea populară

-

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată cu LC, se găsește localizată în zona Schela
Cladovei-Gura Văii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

-

2.

Denumirea ştiinţifică

Allysum montanum ssp. montanum

3.

Denumirea populară

-

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată cu CR, se găsește localizată în zona CoroniniMoldova Veche, dar este menționată ca prezentă și în alte locuri din
țară.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

-

2.

Denumirea ştiinţifică

Allysum pichleri

3.

Denumirea populară

-

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată cu CR, fiind endemică Parcului Natural Porțile
de Fier, localizată între Drencova și Svinița, la Vârciorova și Gura
Văii.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

-

2.

Denumirea ştiinţifică

Asplenium onopteris

3.

Denumirea populară

-

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată cu EN, fiind endemică zonei de sud-vest a țării,
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iar din Parcul Natural Porțile de Fier este menționată din ”Defileul
Dunării între Valea Mraconiei și bazinetul Dubova”
Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

-

2.

Denumirea ştiinţifică

Campanula crassipes

3.

Denumirea populară

Clopoțeii de Cazane

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată cu EN. Este răspândită pe versanții calcaroși din
zona Cazanelor și din zona Coronini.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Centaurea calvescens

3.

Denumirea populară

Albăstrea

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU, cu o distrinuție în zona Vârciorova,
Gura Văii, gura Slătinicului.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Cephalorrhynchus tuberosus
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU, cu o distrinuție localizată la
Viaductul Scarpiei.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Cirsium creticum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN, distribuția ei fiind localizată în
zona Orșovei și pe Valea Vodiței.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

Observaţie

Convolvulus althaeoides tenuissimus
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4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN, distribuția ei fiind localizată în
zona Sviniței.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Coronilla emerus ssp emeroides

3.

Denumirea populară

coroniță

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU, fiind localizată în zona Cazanelor
Dunării, precum și în sectorul Poejejena – Baziaș.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Daphne laureola

3.

Denumirea populară

Iederă albă

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Cea mai reprezentativă populație a
speciei este localizată în arealul Rezervației Naturale Valea Mare, dar
această specie se întâlnește și pe valea Siriniei, pe valea Mraconiei.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Dianthus giganteiformes spp.kladovanus

3.

Denumirea populară

garofiță

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR, endemică Rezervației Naturale
Cracul Găioara.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Dianthus pinifolius ssp. serbicus

3.

Denumirea populară

garofiță

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR, endemică Rezervației Naturale
Gura Văii-Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Observaţie

Elymus panormitanus
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3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU, fiind localizată în zonele
Drencova, Svinița (Trescovăț), Plavișevița, Gura Văii-Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Euphorbia myrsinites

3.

Denumirea populară

Laptele-câinelui

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN, fiind localizată în zone Drencova –
Svinița.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Ferula heuffelii
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN, fiind localizată pe grohotișuri, de-a
lungul versanților între Vârciorova și Drencova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Gagea bohemica bohemica
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR, endemică Rezervației Naturale
Cracul Găioara.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Gagea bohemica bohemica
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR, endemică Rezervației Naturale
Cracul Găioara.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Observaţie

Genista radiata
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3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. Specia are prezența sigură numai în
munții Aninei, Munții Cernei și Munții Mehedinți. Din arealul
parcului, este semnalată de pe valea Siriniei.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Hippocrepis comosa
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Din arealul parcului, este
semnalată din zona Svinița-Tricule.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Hordeum bulbosum spp.bulbosum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului este semnalată
de pe Dealul Alion.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Hypericum rochelii
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. În arealul parcului este semnalată
de la Svinița și rezervațiile Gura Văii – Vârciorova și fața Virului.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Iris reichenbachii

3.

Denumirea populară

Iris de stâncă

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul parcului este localizată
pe versanții însoriți dintre Drobeta Turnu Severin și Orșova, la
Svinița, pe muntele Trescovăț și pe versanții calcaroși din zona
Coronini.
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Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Jasione heldreichii
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este semnalată
din zona Gura Văii-Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Lathyrus cicera
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este semnalată
din arealul Rezervației Naturale Gura Văii – Vârciorova, lângă
Slătinic.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Matricaria trichophylla
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este semnalată
de pe Dealul Alion și Muntele Olimp, și din zona Vârciorova, precum
și din zona Liubcova-Coronini.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Medicago polymorpha
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind R. În arealul parcului este semnalată din
zona Berzasca_sirinia, Svinița-Tricule.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

Observaţie

Minuartia capillacea
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4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Specie endemică, se întâlnește în
arealul Rezervației Naturale Cracul Crucii.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Minuartia cataractarum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Specie endemică, se întâlnește în
arealul Rezervației Naturale Gura Văii-Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Minuartia graminifolia ssp. graminifolia
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul parcului, specia se
întâlnește la Dubova, în Cazanele Mici.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Minuartia hamata
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. Specie endemică, se întâlnește din
abundență pe coastele însorite și nisipoase ale Dunării, cuprinse între
Schela Cladovei și valea Oglănic.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Minuartia hirsuta sp.falcata
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. Specie endemică, se întâlnește pe
stâncile dintre Gura Văii și Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Observaţie

Minuartia hirsuta sp.frutescens
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3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. Specie endemică, se întâlnește pe
stâncile dintre Gura Văii și Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Notholaena marantae

3.

Denumirea populară

Feriga Cazanelor

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. Specia se găsește pe stânci, în
apropierea Crucii lui Sf.Petru, dar și din alte locații din sectorul
Orșova – Drencova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Onobrychus alba sp.alba
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul Parcului Natural Porțile
de Fier se găsește la Moldova Nouă, Svinița, Plavișevița, Vârciorova,
Schela Cladovei.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Ophrys apifera sp.apifera

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul Parcului Natural Porțile
de Fier se găsește la Svinița.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Ophrys scolopax sp.cornuta

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul Parcului Natural Porțile
de Fier se găsește la Svinița și Eșelnița.
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Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis pallens

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul Parcului Natural Porțile
de Fier se găsește în arealul Rezervației Naturale Valea Mare.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis papilionacea

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul parcului, specie este
întâlnită în pajiștile din zona Cazanelor, Svinița, Elișova, Belobreșca.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis simia

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. În arealul parcului, populații
reprezentative se găsesc la Baziaș, Sirinia, Slătinic, Oglănic.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Ornithogalum sphaerocarpum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul Parcului Natural Porțile
de Fier se găsește în sectorul Moldova Veche – Pojejena.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Orobanche aegyptiaca
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Specie endemică, se găsește la
Vârciorova.
448

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Paeonia mascula sp. triternata
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului, se găsește de pe
Dealul Marcopriciu.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Parietaria lusitanica sp.serbica
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. În arealul parcului specia se găsește
în zona cazanelor, la gaura Turcului, între Plavișevița și Dubova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Paronychia kapela sp. kapela
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului, specia se
găsește în zona Vârciorova, Cracu Crucii.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Petrorhagia illyrica sp.haynaldiana
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Specie endemică, se găsește între
Gura Văii-Vârcioroa.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Piptatherum holciforme
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului, specia se
găsește la Svinița, Plavișevița, Ogradena, Dubova, Orșova, Gura Văii.
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Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Pisum sativum sp.elatius
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului, specia se
găsește la Ogradena, Dubova, Orșova, Gura Văii.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Polygala supina sp.hospita
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. Specie endemică, se întâlnește doar
la Svinița.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Prangos carinata
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. Specie endemică, se întâlnește în
zona Gura Văii-Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Psilurus incurvus

3.

Denumirea populară

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. În arealul parculuieste întâlnită la
Svinița, Vârciorova și Ilovița, pe valea Bahnei.

4.
Nr

Observaţii
Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Ranunculus flabellifolius
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este semnalată
de la Plavișevița.
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Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Rhinanthus alectorolophus
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este semnalată
de la Plavișevița.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Saccharum strictum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului este semnalată
de la Baziaș și Svinița.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Sagina apetala
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului este semnalată
de la Moldova Nouă și Orșova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Salvia amplexicaulis
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. În arealul parcului este semnalată
de pe valea Tisoviței, Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Saponaria glutinosa

3.

Denumirea populară

săpunariță

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul parcului este semnalată
de la baza versanților, între Svinița și Drobeta Turnu Severin.
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Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Satureja montana sp.kitaibelii
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul parcului este semnalată
de la baza versanților, între Svinița și Drobeta Turnu Severin.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Scorzonera lanata
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. Specie endemică, este semnalată pe
versanți însoriți între Dudașu Schelei și Valea Oglănicului.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Sedum dasyphyllum sp.dasyphyllum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului, este prezentă
între Gura Văii și Drobeta Turnu Severin.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Silene gallinyi
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. Specie endemiză, este semnalată pe
versanți însoriți între Dudașu Schelei și Valea Oglănicului.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Stipa eriocaulis

3.

Denumirea populară

colilie

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind LR. În arealul parcului este semnalată
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din zona Siriniei și din zona Gura Văii, coastele însorite între Dudașu
Schelei și Valea Oglănicului, pajiștile de pe Valea Oglănicului.
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Tragopogon balcanicus
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este prezentă în
zona Sviniței, la Tricule și pe platoul Ciucarului Mare.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Trifolium subterraneum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. Din arealul parcului este semnalată
în sectorul Schela Cladovei – Gura Văii.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Verbascum pulverulentum
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este prezentă la
Vârciorova,pe valea Eșelnița și pe valea Mraconiei.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Verbascum vandasii
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este prezentă la
Orșova, Ogradena, Svinița, Plavișevița.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

Observaţie

Veronica crassifolia

453

4.

Observaţii

Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind VU. În arealul parcului este semnalată
doar din Rezervația Naturală Valea Mare.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Vicia trucatula
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind CR. În arealul parcului este semnalată
din zona Pojejena-Belobreșca, prin pajiști.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Vulpia ciliata sp.ciliata
Conform Cărții Roșii a Plantelor Vasculare din România, 2009,
aceasta este evaluată ca fiind EN. În arealul parcului este semnalată
de la Svinița, zona Tricule, de la Vârciorova.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Zerynthia cerisy ssp. ferdinandi
În trecut cunoscută doar din Dobrogea, semnalată după 2010 în
Parcul Natural Porțile de Fier, fiind probabil vorba de exemplare
migrate din Serbia și stabilite acum și în arealul ariei naturale
protejate, Momentan stabil şi comun între Dubova şi Berzasca, pe
întreg defileul Dunării. Metoda de protecţie: protectia plantei gazda,
Aristolochia clematitis, creste spontan în livezi şi la marginea
drumurilor, cursurilor de apă.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Polyommatus amandus
Rar la nivel de ţară, destul de frecvent însă în Sudul Banatului. În
Parcul Natural Porțile de Fier este frecvent de la Dubova până la
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Berzasca, prezent în general în poieni şi livezi. Planta gazdă, Vicia
cracca, este suficient de comună.
Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Iolana iolas
Specie considerată până de curând extinct la nivel de ţară,
reconfirmat în Parcul Natural Porțile de Fier, prezent în general pe
marginea drumului național de la Dubova până la Berzasca pe tufe de
Colutea arborescens. Specia este în stare critică, se impune pretecţia
tufelor de Colutea arborescens.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Nymphalis xanthomelas
Prezenţa ei fluctuează pe teritoriul României. Se hrăneşte cu diverse
specii de Salix sp., prezent, dar foarte rar, pe diverse drumuri forestiere
din Parcul Natural Porțile de Fier.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Nymphalis vaualbum
Prezent pe drumuri forestiere în zona Orşova şi Berzasca. Preferă ca
planta gazdă Ulmus sp., dar posibil si pe Salix sau Populus.
Asfaltarea şi reabilitarea drumurilor sunt o cauză clară a declinului în
Parcul Natural Porțile de Fier.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Limenitis reducta
Se hrăneşte cu Lonicera sp. Specia este extrem de locală în Parcul
Natural Porțile de Fier, confirmat în zona Orşova. Protecţia speciilor
de Lonicera sp. (planta gazdă) este o măsură strict necesară.

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei
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2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Melitaea arduinna
Apariția speciei în arealul ariei naturale protejate este probabil un
rezultat al migraţiei din Serbia, azi fiind prezent în întreg Defileul
Dunării, de la Moldova Nouă până la Turnu Severin. Planta gazda
Centaurea sp. În Parcul Natural Porțile de Fier fluctuează de la
extrem de rar, în unii ani, la extrem de comun, chiar imposibil de
găsit, cauza fiind neclară.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Satyrus ferula
Prezent în zone aride şi stâncoase din defileul Dunării, în zona
Berzasca. Diverse specii de Poaceae, Festuca, Stipa, Deschampsia

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Melanargia larissa
Prezent în zone aride şi stâncoase din Defileul Dunării în zona
Berzasca. Diverse specii de Graminee, Poa.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Pyrgus sidae
Prezent în Parcul Natural Porțile de Fier, dar foarte rar și local de la
Moldova Nouă până la Dubova. Planta gazdă Potentilla sp. În zona
Liubcova-Sichevita, incendierea terenurilor (fânaţelor) este o
problema serioasă pentru statutul speciei.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Cephalaria uralensis ssp. multifida

3.

Denumirea populară

Sipică

4.

Observaţii

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei
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2.

Denumirea ştiinţifică

Pinus nigra ssp. banatica

3.

Denumirea populară

Pin negru de Banat

4.

Observaţii

Se întâlnește în mod spontan în zona Cioaca Borii și vârful
Trescovăț, în restul regiunilor fiind specia Pinus nigra plantată.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Tulipa hungarica ssp.undulatifolia

3.

Denumirea populară

Laleaua bănățeană

4.

Observaţii

Se găsește în Rezervația Naturală Valea Oglănicului, populație fiind
mult mai mica în comparația cu cea a lalelei de Cazane.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Acer monspessulunum

3.

Denumirea populară

Jugastru de Banat

4.

Observaţii

Specia se întâlnește cu preponderență în zona Cazanelor

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Acinos rotundifolius

3.

Denumirea populară

Izmușoară de câmp

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Alyssum pichleri

3.

Denumirea populară

Ciucușoar

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Alyssum pulvinare

3.

Denumirea populară

Ciucușoar

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

Observaţie

Ammannia verticillata
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4.
Nr

Observaţii
Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Armoracia macrocarpa

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Observaţie

Observaţie

Bassia laniflora

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Campanula crassipes

3.

Denumirea populară

Clopoțeii de Cazane

4.

Observaţii

Specia este observată pe stâncăriile calcaroase din zona Cazanelor
Mici și CAzanelo Mari, precum și din sectorul calcaros Coronini

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Campanula grossekii

3.

Denumirea populară

Clopoței

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Campanula lingulata

3.

Denumirea populară

Clopoței

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Cardamine graeca

3.

Denumirea populară

Râjnică

4.

Observaţii

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei
458

2.

Denumirea ştiinţifică

Carex hallerana

3.

Denumirea populară

Rogoz

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Carlina acantipholia ssp.atropurpurea

3.

Denumirea populară

Ciurul zânelor

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Cephalaria laevigata

3.

Denumirea populară

Sipică

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Cirsium creticum

3.

Denumirea populară

Pălămidă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Colchium autumnale

3.

Denumirea populară

Brândușă de toamnă

4.

Observaţii

Poate fi observată pe toate pajiștile din arealul parcului.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Observaţie

Comandra elegans

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Convolvulus althaeoides ssp. tenuissimus

3.

Denumirea populară

Volbură

4.

Observaţii

Se întalnește la Svinița

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie
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1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Coronilla emerus ssp. emeroides

3.

Denumirea populară

Coronița

4.

Observaţii

Se poate observa de-a lungul drumului pe DN57 și versanții
adiacenți, în zona Cazanelor

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Corylus colurna

3.

Denumirea populară

Alunul turcesc

4.

Observaţii

Îl întâlnim cu precădere în arealul Rezervației NAturale Dealul
Duhovna, dar și în arealul Rezervației Naturale Cazanele Mici și
Cazanele Mari, de- a lungul văilor Grâniceri, Iuți, Sirinia etc.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Crocus flavus

3.

Denumirea populară

Brândușa galbenă

4.

Observaţii

Specie termofilă, o întâlnim în zone cu cvercete și de sau de
luminișuri și pajiști secundare.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Crocus reticulatus

3.

Denumirea populară

brândușă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Cynosurus echinatus

3.

Denumirea populară

Ceara albinei

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Cyperus longus

Observaţie

Codul speciei
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2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Cyperus serotinus

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Dianthus giganteus ssp. banaticus

3.

Denumirea populară

Garofiță

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Dianthus pinifolius

3.

Denumirea populară

Garofiță

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Digitalis ferruginea

3.

Denumirea populară

Degețel

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Echinops bannaticus

3.

Denumirea populară

Ciulin

4.

Observaţii

Populație foarte numeroasă în arealul Rezervației Naturale Cazanele
Mari și Mici, în special pe Ciucaru Mic

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Elymus panormitanus

3.

Denumirea populară

Pir

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Erysimum comatum

3.

Denumirea populară

Ciuboțica cucului de munte

4.

Observaţii
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Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Erythronium dens-canis var.niveum

3.

Denumirea populară

În păduri termofile, de Quercus spp.

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Euphorbia myrsinites

3.

Denumirea populară

Laptele câinelui

4.

Observaţii

În arealul Rezervației Naturale Valea Oglănicului

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Festuca vaginata

3.

Denumirea populară

Păiuș de munte

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Observaţie

Fimbristylis bisumbellata

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Fritillaria orientalis

3.

Denumirea populară

Laleaua pestriță

4.

Observaţii

Specia poate fi întâlnită în zona Rezervației Naturale Cazanele Mari și
Cazanele Mici, pe Ciucaru Mare

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Observaţie

Fumana procumbens

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Observaţie

Fumaria kralikii
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3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Fumărița

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Fumaria thuretii

3.

Denumirea populară

Fumărița

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Gagea bohemica

3.

Denumirea populară

Ceapa ciorii

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1866

2.

Denumirea ştiinţifică

Galanthus nivalis

3.

Denumirea populară

Ghiocel

4.

Observaţii

Specie care o putem întâlni în arealul Rezervațiilor Cazanele Mari și
Cazanele Mici, Valea Mare, Baziaș, pe Valea Siriniei, pe Valea
Mraconiei etc.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Gladiolus illyricus

3.

Denumirea populară

Gladiolă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Goniolimon tataricum

3.

Denumirea populară

Sărăturica

4.

Observaţii

Specia o putem întâlni în arealul Rezervațiilor Naturale Cracul
Găioara, Valea Oglănicului și în aria special de protecție avifaunistică
Ostrovul Moldova Veche

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

Observaţie

Heliotropium supinum
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4.
Nr

Observaţii
Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Hypericum rochelii

3.

Denumirea populară

Sunătoare

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Iris pseudacorus

3.

Denumirea populară

Iris de baltă

4.

Observaţii

Această specie se întâlnește de-a lungul Dunării, în zonele
inundabile.

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Jasione montana

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Jasione dentata

Informaţie/Atribut

1.

Nr

Observaţie

Observaţie

Jurinea glycacantha

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Lemna minor

3.

Denumirea populară

Lintiță

4.

Observaţii

Această specie se întâlnește de-a lungul Dunării, în zonele
inundabile.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie
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1.

Codul speciei

1725

2.

Denumirea ştiinţifică

Lindernia procumbens

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Linum uninerve

3.

Denumirea populară

In

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Minuartia cataractarum

Observaţie

Minuartia hamata

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Observaţie

Informaţie/Atribut

1.

Nr

Ludwigia plaustris

Informaţie/Atribut

1.

Nr

Observaţie

Observaţie

Minuartia hirsuta ssp. frutescens

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Notholaena marantae

3.

Denumirea populară

Ferigă de Cazane

4.

Observaţii
465

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Onobrychis alba

3.

Denumirea populară

Mărul lupului

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Onosma arenaria

3.

Denumirea populară

otrățel

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Onosma heterophylla

3.

Denumirea populară

Otrățel

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Ophrys apifera

3.

Denumirea populară

Orhidee

4.

Observaţii

În zona Sviniței

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Ophrys scolopax ssp.cornuta

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

În pajiști, în zona Eșelnița,

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis coriophora ssp.fragans

3.

Denumirea populară

Orhidee

4.

Observaţii

Nu este demonstrtată existența acestei subspecii în arealul parcului,
dar Orchis coriophora ssp.coriophora este prezentă în pajiștile din
arealul parcului.

Nr
1.

Informaţie/Atribut

Observaţie

Codul speciei
466

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis laxiflora ssp. elegans

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Specia se întâlnește în pajiști umede, pe areale restrânse, în zona
Eșelniței, Sviniței, Liborajdei, în Ostrovul Moldova Veche etc.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis mascula ssp.signifera

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Nu este demonstrate prezența acestei subspecii pe teritoriul
României, singura subspecie preentă este Orchis mascula ssp.
mascula pe care o întâlnim în mai multe zone din arealul ariei
naturale protejate.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis militaris

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Specia este întâlnită pe pajiștile din bazinul Berzasca - Sirinia

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis moria ssp. morio

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Cea mai comună dintre speciile de orhidee, prezentă pe toate pajiștile
mezofile din parc.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis morio ssp. picta

3.

Denumirea populară

orhidee

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis pallens

3.

Denumirea populară

Orhidee

4.

Observaţii

Specia este cunoscută doar din arealul Rezervației Naturale Valea
Mare

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie
467

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis papilionacea

3.

Denumirea populară

Orhidee

4.

Observaţii

Specia este întâlnită din arealul Rezervației Naturale Cazanele Mari
și Cazanele Mici, precum și din pajiști din zona Eșelniței, Sviniței,
Berzascăi, Baziașului.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis purpurea

3.

Denumirea populară

Orhidee

4.

Observaţii

Specie cunoscută din zona Eibenthal și Baziaș.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Orchis simia

3.

Denumirea populară

Orhidee

4.

Observaţii

Specia poate fi observată în păduri umede, la liziera acestora, în mai
multe puncta din arealul ariei naturale protejate.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Paeonia dahurica

3.

Denumirea populară

bujor

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Paeonia officinalis

3.

Denumirea populară

bujor

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Petrorhagia illyrica ssp. haynaldiana

3.

Denumirea populară

Trânjoaică

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

Observaţie

Observaţie

Observaţie
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2.

Denumirea ştiinţifică

Petrohargia saxifraga

3.

Denumirea populară

Trânjoiacă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Phragmites australis

3.

Denumirea populară

Trestie

4.

Observaţii

Această specie se întâlnește de-a lungul Dunării, în zonele

Observaţie

inundabile.
Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Polygala supina ssp.hodpita

3.

Denumirea populară

Amăreală

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Prangos carinata

3.

Denumirea populară

Mărarul de Cazane

4.

Observaţii

Specie endemic, se întâlnește pe versanții dintre Orșova și Drobeta

Polycarpon tetraphyllum

Observaţie

Observaţie

Turnus Severin
Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Pulsatilla montana

3.

Denumirea populară

Dediței

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Salix alba

3.

Denumirea populară

Salcie

Observaţie

469

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Salix fragilis

3.

Denumirea populară

salcie

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2059

2.

Denumirea ştiinţifică

Salvinia natans

3.

Denumirea populară

Peștișoară

4.

Observaţii

Această specie se întâlnește de-a lungul Dunării, în zonele

Observaţie

inundabile.
Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Saponaria glutinosa

3.

Denumirea populară

săpunariță

4.

Observaţii

Specia poate fi întâlnită pe versanți, între Cazane și Svinița

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Satureja montana ssp. kitaibelii

3.

Denumirea populară

Cimbru

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Scorzonera lanata

3.

Denumirea populară

Iarbă amară

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Sedum dasyphyllum

3.

Denumirea populară

Iarbă grasă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

Observaţie

Observaţie

Observaţie
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2.

Denumirea ştiinţifică

Stipa bromoides

3.

Denumirea populară

Colilie

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Stipa eriocaulis

3.

Denumirea populară

Colilie

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Thymus comosus

3.

Denumirea populară

cimbrișor

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Tragopogon balcanicus

3.

Denumirea populară

Barba caprei

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Tragopogon floccosus

3.

Denumirea populară

Barba caprei

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2165

2.

Denumirea ştiinţifică

Trapa natans

3.

Denumirea populară

Castana de apă

4.

Observaţii

Această specie se întâlnește de-a lungul Dunării, în zonele

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie

inundabile, tinzând să acopere întreaga suprafață de apă în zona
Divici – Pojejena
Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2323

2.

Denumirea ştiinţifică

Typha shuttleworthii

3.

Denumirea populară

stuf
471

4.

Observaţii

Această specie se întâlnește de-a lungul Dunării, în zonele
inundabile.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Veronica spicata ssp crassifolia

3.

Denumirea populară

Veronică

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Arvicola terrestris

3.

Denumirea populară

Șobolan de apă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2644

2.

Denumirea ştiinţifică

Capreolus capreolus

3.

Denumirea populară

Căprior

4.

Observaţii

Răspândit în tot arealul ariei naturale protejate.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2593

2.

Denumirea ştiinţifică

Crocidura suaveolens

3.

Denumirea populară

Chițcan de grădină

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

Observaţie

Vulpia ciliata

Observaţie

Wolffia arrhiza

Observaţie

Observaţie
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2.

Denumirea ştiinţifică

Dryomys nitedula

3.

Denumirea populară

Pârș

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Eptesicus nilssonii

3.

Denumirea populară

Liliacul nordic

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1317

2.

Denumirea ştiinţifică

Eptesicus serotinus

3.

Denumirea populară

Liliacul cu aripi late

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Erinaceus concolor

3.

Denumirea populară

Arici

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1363

2.

Denumirea ştiinţifică

Felis silvestris

3.

Denumirea populară

Pisică sălbatică

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1357

2.

Denumirea ştiinţifică

Martes martes

3.

Denumirea populară

Jderul de copac

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2631

2.

Denumirea ştiinţifică

Meles meles

3.

Denumirea populară

bursuc

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

Observaţie

Observaţie
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1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Mycromis minutus

3.

Denumirea populară

Șoarecele-pitic

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Microtus arvalis

3.

Denumirea populară

Șoarecele de câmp

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1341

2.

Denumirea ştiinţifică

Muscardinus avellanarius

3.

Denumirea populară

Pârșul de alun

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2634

2.

Denumirea ştiinţifică

Mustela nivalis

3.

Denumirea populară

Nevăstuică

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1358

2.

Denumirea ştiinţifică

Mustela putorius

3.

Denumirea populară

Dihor

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Myocastor coypus

3.

Denumirea populară

Nutria

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Myotis capccinii capaccinii

474

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1314

2.

Denumirea ştiinţifică

Myotis daubentonii

3.

Denumirea populară

Liliacul de apă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1330

2.

Denumirea ştiinţifică

Myotis mystacinus

3.

Denumirea populară

Liliacul mustăcios

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1322

2.

Denumirea ştiinţifică

Myotis nattereri

3.

Denumirea populară

Liliacul lui Natterer

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2595

2.

Denumirea ştiinţifică

Neomys anomalus

3.

Denumirea populară

Chițcan mic de apă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2597

2.

Denumirea ştiinţifică

Noemys fodiens

3.

Denumirea populară

Chițcan de apă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1312

2.

Denumirea ştiinţifică

Nyctalus noctula

3.

Denumirea populară

Liliacul de amurg

Observaţie

Myoxus glis

475

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1309

2.

Denumirea ştiinţifică

Pipistrellus pipistrellus

3.

Denumirea populară

Liliacul pitic

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1326

2.

Denumirea ştiinţifică

Plecotus auritus

3.

Denumirea populară

Liliacul urecheat brun

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1329

2.

Denumirea ştiinţifică

Plecotus austriacus

3.

Denumirea populară

Liliacul urecheat gri

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Talpa europaea

3.

Denumirea populară

Cârtiță

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1332

2.

Denumirea ştiinţifică

Vespertilio murinus

3.

Denumirea populară

Liliacul bicolor

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Vulpes vulpes

3.

Denumirea populară

vulpe

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1276

2.

Denumirea ştiinţifică

Ablepharus kitaibelii

Observaţie

Observaţie

476

3.

Denumirea populară

Șopârliță de pădure

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2432

2.

Denumirea ştiinţifică

Anguis fragilis

3.

Denumirea populară

Șarpe de sticlă, șarpele orb

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2361

2.

Denumirea ştiinţifică

Bufo bufo

3.

Denumirea populară

Broască râioasă brună

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1201

2.

Denumirea ştiinţifică

Bufo viridis

3.

Denumirea populară

Broască râioasă verde

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1278

2.

Denumirea ştiinţifică

Coluber caspius

3.

Denumirea populară

Șarpele de sadină

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1283

2.

Denumirea ştiinţifică

Coronella austriaca

3.

Denumirea populară

Șarpele de alun

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1281

2.

Denumirea ştiinţifică

Elaphe longissima

3.

Denumirea populară

Șarpele lui Esculap

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1203
477

2.

Denumirea ştiinţifică

Hyla arborea

3.

Denumirea populară

Brotăcel

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1261

2.

Denumirea ştiinţifică

Lacerta agilis

3.

Denumirea populară

Șopârlă de câmp

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2415

2.

Denumirea ştiinţifică

Lacerta praticola

3.

Denumirea populară

Șopârlă de pădure

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1263

2.

Denumirea ştiinţifică

Lacerta viridis

3.

Denumirea populară

gușter

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2424

2.

Denumirea ştiinţifică

Lacerta vivipara

3.

Denumirea populară

Șopârla de munte

4.

Observaţii

Nu are o prezență certă în arealul parcului

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2469

2.

Denumirea ştiinţifică

Natrix natrix

3.

Denumirea populară

Șarpele de casă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1292

2.

Denumirea ştiinţifică

Natrix tessellata

3.

Denumirea populară

Șarpe de apă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie
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1.

Codul speciei

1256

2.

Denumirea ştiinţifică

Podarcis muralis

3.

Denumirea populară

Șopârlă de ziduri

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1248

2.

Denumirea ştiinţifică

Podarcis taurica

3.

Denumirea populară

Șopârlă de iarbă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1209

2.

Denumirea ştiinţifică

Rana dalmatina

3.

Denumirea populară

Broască roșie de pădure

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1210

2.

Denumirea ştiinţifică

Rana esculenta

3.

Denumirea populară

Broasca mare de lac

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1212

2.

Denumirea ştiinţifică

Rana ridibunda

3.

Denumirea populară

Broasca de lac

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1213

2.

Denumirea ştiinţifică

Rana temporaria

3.

Denumirea populară

Broasca roșie de munte

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2351

2.

Denumirea ştiinţifică

Salamandra salamandra

3.

Denumirea populară

Salamandră

4.

Observaţii
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Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2357

2.

Denumirea ştiinţifică

Triturus vulgaris

3.

Denumirea populară

Triton comun

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1295

2.

Denumirea ştiinţifică

Vipera ammodytes

3.

Denumirea populară

Vipera cu corn

4.

Observaţii

În aria natural protejată este prezentă subspecia vipera ammodytes
ammodytes.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2473

2.

Denumirea ştiinţifică

Vipera berus

3.

Denumirea populară

Viperă comună

4.

Observaţii

Prezența acestei specii în aria naturală protejată este incertă.

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Abramis alba

3.

Denumirea populară

albitură

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2487

2.

Denumirea ştiinţifică

Acipenser ruthenus

3.

Denumirea populară

cega

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

3019

2.

Denumirea ştiinţifică

Anguis anguis

3.

Denumirea populară

Anghila

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Observaţie

Carassius carassius
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3.

Denumirea populară

caracudă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Cyprinus carpio

3.

Denumirea populară

crap

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Exos lucius

3.

Denumirea populară

știucă

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Sander lucioperca

3.

Denumirea populară

Șalău

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2537

2.

Denumirea ştiinţifică

Silurus glanis

3.

Denumirea populară

somn

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Tinca tinca

3.

Denumirea populară

lin

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

2011

2.

Denumirea ştiinţifică

Umbra krameri

3.

Denumirea populară

țigănuș

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie
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2.

Denumirea ştiinţifică

Aglais urticae

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Amata phegea

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Apatura iris

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Argynnis paphia

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Inachis io

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Iphiclides podalirius

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Nymphalis antiopa

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie

Observaţie
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1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

Vanessa atalanta

3.

Denumirea populară

fluture

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Nr

Observaţie

Zygaena filipendulae

Informaţie/Atribut

Observaţie

1.

Codul speciei

1091

2.

Denumirea ştiinţifică

Astacus astacus

3.

Denumirea populară

Rac de râu

4.

Observaţii

Nr

Informaţie/Atribut

1.

Codul speciei

2.

Denumirea ştiinţifică

3.

Denumirea populară

4.

Observaţii

Observaţie

Carabus gigas
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4. INFORMAŢII SOCIO-ECONOMICE ŞI CULTURALE
4.1. Comunităţile locale si factorii interesaţi
4.1.1. Comunităţile locale
Defileul Dunării a reprezentat o arie propice pentru locuire încă din paleolitic, însă cele mai
multe aşezări sunt atestate documentar din Evul Mediu şi în secolul al XIX-lea.
În secolul al XX-lea, au avut loc două evenimente importante pentru dinamica aşezărilor
umane: declararea unor localităţi noi, în comunele Sicheviţa şi Şopotu Nou, sate formate prin
fenomenul de roire şi realizarea lacului de acumulare „Porţile de Fier I”, care a produs mutaţii
semnificative la nivelul aşezărilor din Defileul Dunării:
a) Localităţile Tişoviţa, Plavişeviţa şi Ogradena au fost, prin inundare în 1969, desfiinţate,
familiile din aceste localităţi fiind mutate în cea mai mare parte în satul nou creat Eşelniţa;
b) Localitatea Vârciorova a fost desfiinţată, familiile mutându-se în Drobeta Turnu Severin şi
în localitatea Iloviţa;
c) Localităţile Gura Văii, Orşova, Eşelniţa, Dubova şi Sviniţa au fost strămutate pe noi vetre,
vechea vatră fiind acoperită de ape;
d) Localităţile Tufări, Jupalnic, Coramnic au dispărut, ca urmare a înglobării lor în noua vatră
a oraşului Orşova;
e) Localitatea Ada-Kaleh a dispărut odată cu insula ce poarta același nume, locuitorii, cei mai
mulţi de naţionalitate turcă migrând către diferite oraşe ale ţării: Bucureşti, Constanţa, Drobeta Turnu
Severin şi altele;
f) Localitatea Drencova a dispărut, toponimul rămânând doar pentru portul și postul hidrometric
cu acelaşi nume.
Pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier se află municipiile Orşova şi Drobeta Turnu
Severin, cu localităţile componente Gura Văii şi Dudaşu Schelei, Moldova Nouă, respectiv cu
localităţile componente Moldova Nouă, Moldova Veche, Măceşti şi Moldoviţa.
Orşova este localitatea care ocupă locul secund ca şi număr de locuitori din arealul parcului,
care la nivelul anului 2016 avea 12.923 de locuitori. Construit pe o vatră nouă, parţial pe fostele vetre
ale satelor Jupalnic Coramnic şi Tufări, după crearea lacului de acumulare Porţile de Fier I, oraşul
Orşova prezintă o structură adunată şi o textură regulată a reţelei de străzi.
Localitatea cu cel mai mare număr de locuitori este oraşul Moldova Nouă, formată din
localitatea Moldova Nouă si Moldova Vecvhe, care la finele anului 2010 număra 16.874 de locuitori,
iar in anul 2016 avea 13.548 persoane. Aceste două localităţi sunt foarte apropiate ca distanţă, la doar
3-4 km. Localitatea Moldova Veche, atestată documentar din anul 1588, are o structură adunată
compactă, fiind aşezată pe malul Dunării, în dreptul ostrovului Moldova Veche; Moldova Nouă,a fost
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menţionată prima dată în anul 1717, are o formă alungită, clădirile găsindu-se în lungul văii
Boşneagului şi a afluenţilor săi Valea Mare şi Pârâul Firizan.
Localităţile Moldoviţa şi Măceşti aparţinătoare de oraşul Moldova Nouă, respectiv Gura Văii
şi Dudaşu Schelei de municipiul Dr. Tr. Severin, sunt de dimensiuni mai mici şi cu activităţi agricole
dominantă şi populaţie specific rurală.
În Parcul Natural Porţile de Fier se află 50 de sate, aparţinând de 13 comune, precum şi 2
municipii: Orşova şi Drobeta Turnu Severin - parţial şi un oraş - Moldova Nouă.
La nivelul anului 2016 cele mai mari comune, cu peste 2700 locuitori sunt: Eşelniţa, 2899
locuitori, Berzasca – 2771 locuitori, Pojejena-2861 locuitori. Între cele cu 1000-2700 de locuitori
amintim: Coronini, Sichevita, Sviniţa, Gârnic. Cât priveşte comunele Cărbunari, Şopotu Nou şi Socol
numai parţial aparţin arealului parcului. Un număr de 10 sate se încadrează în categoria 500-1000
locuitori, alte 9 aveau 100-500 locuitori, iar restul de 19 numărau sub 100 locuitori.
În Parcul Natural Porţile de Fier densitatea localităţilor este de 4,1 sate / 100 km 2, existând
însă mari diferenţe între densitatea localităţilor pe teritoriul judeţului Mehedinţi şi cea de pe teritoriul
judeţului Caraş – Severin.
În judeţul Mehedinţi, pe care se suprapune cea mai mare parte a Munţilor Almăjului, dar şi un
segment al Podişului Mehedinţi, densitatea satelor este foarte scăzută, de 1,4 sate/100 km2, cauza
constituind-o condiţiile fizico-geografice nefavorabile şi concentrarea aşezărilor umane în perioada
de construire a barajului de la Porţile de Fier, prin strămutarea satelor - nu mai puţin de 8 sate fiind
desfiinţate în acea perioadă.
Pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, densitatea aşezărilor umane este de 6,7 sate/100 km2, o
densitate foarte ridicată, în comparaţie cu cea mai mare parte a Carpaţilor Româneşti. Această valoare
ridicată se datorează reliefului mai domol şi al defrişărilor din sec XVII- XVIII din Munţii Locvei,
care au permis formarea a numeroase sate ce aparţin de comunele Sicheviţa şi Şopotu Nou; în total,
localităţile din aceste două comune reprezintă aproape 50 % din totalul localităţilor cu vatra pe
cuprinsul Parcului Natural Porţile de Fier.
Din punct de vedere al structurii, aşezările rurale din arealul Parcului Natural Porţile de Fier se
încadrează în general în satele de tip adunat, datorită tendinţei de aglomerare în lungul văilor sau
drumurilor, precum şi a condiţiilor de relief - suprafaţa restrânsă a conurilor de dejecţie şi a teraselor
pe care s-au format aşezările, istorice - strămutarea localităţilor a fost făcută pe o suprafaţă redusă,
care oferea condiţii pentru extindere.
Există şi sate risipite, acestea fiind în special cele formate prin fenomenul de roire, satele matcă
fiind Sicheviţa şi Şopotu Nou. Majoritatea satelor risipite au dimensiuni foarte reduse, sub 100
locuitori. Majoritatea aşezărilor omeneşti erau dezvoltate pe conurile de dejecţie ale afluenţilor
Dunării, mai ales în zona cuprinsă între Liubcova şi Eşelniţa: satele Liubcova, Berzasca, Tişoviţa,
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Plavişeviţa, Dubova, Ogradena. Dintre satele dezvoltate pe conuri de dejecţie mai făcea parte
localitatea Vârciorova, ca şi satul Pescari, actualmente Coronini.
După construirea barajului şi a lacului de acumulare, multe din aceste sate au fost parţial sau
total strămutate, altele fiind desfiinţate. În urma acestor strămutări, vetrele localităţilor au ocupat
versanţii şi malurile golfurilor nou formate.
Între Moldova Veche şi Divici satele sunt dezvoltate pe terasele Dunării, mai extinse în această
zonă: satele Măceşti, Pojejena, Belobreşca, Divici, Şuşca. Alte localităţi se întind pe văile afluenţilor
Dunării: Gura Văii pe Jidoştiţa, Gârnic, Sicheviţa şi Gornea pe valea Cameniţa, Liborajdea pe valea
cu acelaşi nume, Radimna pe Valea Radimna. Pe platourile carstice se găsesc satele Sfânta Elena şi
Padina Matei, acestea putând fi încadrate în categoria satelor de culme.
La aşezările permanente se adaugă sălaşele, răspândite în apropierea localităţilor Sicheviţa,
Sviniţa, Dubova, dar şi Berzasca, Pojejena, Eşelniţa. Numărul cel mai mare de locuinţe temporare se
întâlneşte în Munţii Almăjului, unde satele sunt amplasate pe malul Dunării, un teritoriu foarte întins
fiind nepopulat. Pentru exploatarea terenurilor din acest perimetru au fost construite sălaşe, cele mai
numeroase fiind aşezate în perimetrul delimitat la sud de Dunăre, iar la nord de linia ce uneşte Cozla
de Dubova.
Numărul de locuitori din cadrul Parcul Natural Porţile de Fier înregistrează o scădere
accentuată, datorită sporului natural negativ cât şi al sporului migrator pozitiv.
Sporul natural negativ este determinat de natalitatea foarte redusă, specifică Banatului şi
accentuată de îmbătrânirea populaţiei, dar şi de mortalitatea ridicată, în special din mediul rural.
Acest fenomen se produce după ce în perioada premergătoare, dinamica numărului de locuitori
s-a caracterizat printr-o creştere spectaculoasă, mai ales în perioada 1966-1977, creştere cauzată de
politica demografică, ca şi de dezvoltarea zonei miniere Moldova Nouă, ce a constituit un pol de
atracţie a forţei de muncă din zone cu natalitate foarte ridicată.
La nivelul anul 2016, numărul populaţiei din Parcul Natural Porţile de Fier era de 45.735
locuitori, la care se adaugă populaţia din Gura Văii, parte componentă a oraşului Drobeta Turnu
Severin; centrele cele mai populate sunt Orşova cu 12.726 locuitori şi Moldova Nouă, care împreună
cu Moldova Veche, Moldoviţa şi Măceşti numara 13.049 locuitori.
Densitatea medie a populaţiei este scăzută, aproximativ 45 locuitori/km2, fiind determinată de
caracteristicile reliefului care nu a permis dezvoltarea aşezărilor umane, precum şi restructurărilor
impuse de realizarea acumulării Porţile de Fier I. La nivel de comună densitatea populaţiei este în
general sub 25 loc/km2, valoare specifică zonei carpatice din România - comunele Berzasca, Eşelniţa,
Dubova, Şviniţa, Şopotu Nou, Iloviţa, Cărbunari şi Sicheviţa.
Ariile cu densităţi mai mari ale populaţiei sunt localizate în depresiuni - Moldova Nouă,
Liubcova-Berzasca, Orşova şi pe platourile calcaroase din apropiere - 100 loc/km2 în Moldova Nouă,
50-80 loc/km2 în comunele Coronini şi Gârnic, precum şi în localitatea Gura Văii aparţinând
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municipiului Drobeta Turnu Severin, peste 100 loc/km2. Cea mai ridicată densitate se înregistrează
în oraşul Orşova, 300 loc/km2.
Populaţia este concentrată pe malul Dunării, pe terasele acesteia şi în bazinetele formate la
vărsarea afluenţilor. Văile afluente reprezintă arii de concentrare a populaţiei, oferind resurse de apă
potabilă şi condiţii favorabile pentru amplasarea gospodăriilor şi pentru desfăşurarea activităţilor
agricole.
În restul teritoriului Parcului Natural Porţile de Fier densitatea este foarte redusă, întrucât mari
suprafeţe de teren din Munţii Almăjului sunt complet nelocuite, din cauza reliefului accidentat, a
gradului ridicat de împădurire, a infrastructurii slab dezvoltate şi a izolării în raport cu centrele de
polarizare.
În Munţii Locvei, deşi sunt mult mai numeroase, aşezările sunt de dimensiuni reduse, sub 100
locuitori, fiind adesea sălaşe care au devenit ulterior aşezări permanente. Un exemplu în acest sens îl
constituie comuna Sicheviţa, alcătuită din 19 sate, toate de dimensiuni foarte mici. Lista unităților
administrativ teritoriale, cu teritorii în perimetrul ariilor naturale protejate administrate se regăsește
succint în tabelul nr.321:
Lista unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.321
Nr.

Județ

UAT

crt.

Procent

Procent

din UAT

din ANP

1

Caraş-Severin

Moldova Nouă

100%

9,59%

2

Caraş-Severin

Pojejena

100%

10,52%

3

Caraş-Severin

Cărbunari

39,2%

2,07%

4

Caraş-Severin

Coronini

100%

2,73%

5

Caraş-Severin

Gârnic

100%

3,54%

6

Caraş-Severin

Şopotu Nou

25,82%

1,44%

7

Caraş-Severin

Socol

18,70%

1,02%

8

Caraş-Severin

Sicheviţa

83,38%

9,88%

9

Caraş-Severin

Berzasca

86,35%

17,99%
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10

Caraş-Severin

Topleț

8,62%

0,63%

11

Mehedinţi

Drobeta Turnu Severin

60,04%

2,74%

12

Mehedinţi

Orşova

100 %

3,38%

13

Mehedinţi

Dubova

90,78%

12,82%

14

Mehedinţi

Eşelniţa

58,40%

8,29%

15

Mehedinţi

Iloviţa

66,82%

4,03%

16

Mehedinţi

Sviniţa

100%

8,02%

17

Mehedinţi

Brezniţa-Ocol

19,70%

1,31%

Corespunzător acestei secţiuni este anexată Harta unităţilor administrativ teritoriale care au
rază teritorială pe suprafaţa ariei naturale protejate (Anexa 3.13.).
Caracterizarea unităţilor administrativ-teritoriale
Pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier locuiesc cca. 46.000 ( anul 2016) persoane, dintre
care aproximativ 48% în mediul urban. Gradul de urbanizare al zonei, exprimat prin numărul de
locuitori din mediul urban din populaţia totală, nu a înregistrat variaţii în ultimii 15 ani, scăderea
populaţiei rurale fiind un fenomen general în Parcul Natural Porţile de Fier.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă din Parcul Natural Porţile de Fier ete următoarea:
populaţia tânără, cu vârstă de până la 14 ani, reprezenta 11,47% din total, populaţia adultă, cu vârsta
cuprinsă între 15-59 ani avea ponderea cea mai mare, de 66,49% din populaţie, explicabilă prin faptul
că zona a constituit un pol de atracţie a forţei de muncă pentru activităţile miniere, iar populaţia de
peste 60 ani reprezenta 22,03% din populaţia totală, valoare ce exprima o uşoară îmbătrânire a
populaţiei.
Din grupele de vârstă, populaţia masculină predomina în cadrul grupei de 0-14 ani, cu o
pondere de 51,75 % şi în cadrul populaţiei adulte, având o pondere de 50,49 %. Femeile reprezintă
însă aproape 60 % , 58,46 % din populaţia din grupa de vârstă de peste 60 ani.
La nivel de unităţi administrative, cea mai mare pondere a populaţiei tinere, cu vârstă mai
mică de 15 ani, se întâlneşte în regiunea bazinetului Moldova Veche şi a platourilor carstice din
apropiere, în comunele Gârnic, Coronini şi în oraşul Moldova Nouă populaţia sub 15 ani depăşeşte
25 % din populaţia totală. Cea mai redusă pondere a populaţiei tinere se înregistrează în comuna
Carbunari, 13,71 %.
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Populaţia adultă are ponderile cele mai mari în oraşele Moldova Nouă şi Orşova, peste 65 %,
cea mai redusă proporţie găsindu-se în comuna Cărbunari, 56,8 %, în vreme ce populaţia de peste 60
ani avea ponderi foarte reduse în oraşele Moldova Nouă, 12,97 % şi Orşova, 14,58 % faţă de comune
ca Sicheviţa şi Pojejena cu o pondere de 25 % a populaţiei peste 60 ani si Dubova, Iloviţa, Şviniţa,
Berzasca si Şopotu Nou, toate cu peste 20 %.
De altfel, analizând structura pe grupe de vârstă şi medii, constatăm că populaţia de peste 60
ani în mediul rural are o pondere de 21,84 %, faţă de doar 13,62 % în mediul urban. Populaţia adultă
şi tânără are ponderi mai mari în mediul urban decât în cel rural. Îmbătrânirea populaţiei din mediul
rural s-a accentuat în ultimii ani, în unele comune populaţia bătrână depăşind uneori 25 % din numărul
total de locuitori: Cărbunari – 29,49%, Sicheviţa – 26,32 %, Pojejena – 26,48 %, pe când populaţia
tânără reprezintă circa 15 %.
Din datele disponibile pentru anii ulteriori recensământului se constată o tendinţă evidentă de
îmbătrânire a populaţiei, populaţia de peste 60 ani reprezentând aproximativ 17,25 % din total, faţă
de 13,5 % cât era la recensământul din anul 2012. În schimb, populaţia tânără, cu vârstă mai mică de
14 ani, reprezintă doar 17,44 % din populaţie, faţă de 23 % în anul 2012.
Populaţia adultă, cu vârstă cuprinsă între 15 şi 59 ani, care la recensământul din anul 2012
reprezenta circa 63 % din populaţie, continuă să înregistreze o pondere foarte mare si la nivelul anului
2002, fiind de 65,29 %. Ponderi ridicate ale adulţilor s-au înregistrat şi în mediul rural, cea mai mare
valoare fiind de circa 60,53 %. În oraşul Moldova Nouă, populaţia adultă reprezenta la 1 ianuarie
2001 peste 68 % din populaţia localităţii, datorită prezenţei activităţilor extractive ale minereurilor
cuprifere, care au atras forţă de muncă în zonă. Influenţa exercitată de această activitate economică
este evidenţiată şi de faptul că în populaţia din oraşul Moldova Nouă cu vârsta cuprinsă între 20 şi 44
ani predomină bărbaţii - 50,24 %, aceştia fiind forţa de muncă folosită în munca dificilă din activităţile
de minerit şi prelucrare primară a minereurilor cuprifere.
Date demografice privind comunitatea locală
Structura populaţiei pe sexe, relevă o uşoară predominare a sexului feminin, 51,65 % faţă de
cel masculin,48,35 % (la nivelul anului 2016).Această structură relevă o creştere a ponderii populaţiei
de sex feminin faţă de recensământul din anul 2012, când numărul de persoane de sex masculin era
mai mare, circa 50,08 % din populaţie. Cauzele scăderii ponderii populaţiei de sex masculin sunt
speranţa de viaţă mai ridicată a femeilor coroborată cu fenomenul de îmbătrânire accentuată a
populaţiei din Parcul Natural Porţile de Fier, închiderea activităţilor miniere care atrăgeau in mod
deosebit aceasta categorie de forţa de muncă şi sporul migrator negativ.
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Cele mai mari ponderi ale femeilor se înregistrează în unitățile administrativ teritoriale
Sviniţa, Sichevița, Moldova Nouă, Orșova,Berzasca, Dubova, Eșelnița iar populaţia de sex masculin
în Ilovita, Pojejena,Gîrnic și Coronini.
Importanţa structurii pe grupe de vârste şi sexe este dată de faptul că funcţie de aceasta trebuie
adaptate politicile sociale pentru reducerea ratei şomajului, în prezent populaţia feminină având foarte
puţine opţiuni de implicare în diferite categorii de activităţi economice. Populația localităților din
perimetrul ariilor naturale protejate administrate se regăsește redată succint în tabelul nr.322
Populaţia localităţilor aflate în interiorul ariei naturale protejate
Tabel nr.322

Nr

Judeţ

Localitate

Sexe

An de

An de analizat

referinţă

2016 . .

2012
Număr
total

1

Caraş-

Moldova

Severin

Nouă

Caraş2

Severin

3

5

Severin

13548

Masculin 6035

6686

Feminin 6315

6862

Total

2884

2861

Masculin 1430

1435

Feminin 1454

1426

Total

982

în sit
100%

1008

100%

Cărbunari

Caraş4

12350

estimată

Pojejena

CaraşSeverin

Total

Prezenţă

Coronini

Gârnic

Masculin 502

492

Feminin 506

490

Total

1978

1748

Masculin 881

1010

Feminin 867

968

Total

1447

1268

39,2%

100%

100%
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CaraşSeverin
Caraş6

Severin

Şopotu Nou

Caraş7

Severin

8

Severin

Berzasca

Caraş10

Severin

Topleț

Mehedinţi
Drobeta

11

Turnu Severin

Mehedinţi
12

Feminin 633

711

Total

1164

1157

Masculin 579

574

Feminin 578

590

Total

2171

1933

25,82%

Masculin 965

1099

Feminin 968

1072

Total

2260

2131

Masculin 1070

1039

Feminin 1160

1092

Total

2848

2771

Masculin 1375

1337

Feminin 1473

1437

Total

2625

2611

Masculin 1292

1304

Feminin 1333

1307

Total

109647

18,70%

Sicheviţa

Caraş9

736

Socol

CaraşSeverin

Masculin 635

Orşova

13 Mehedinţi Dubova

92617

Masculin 45160

52744

Feminin 47457

56903

Total

12923

10441

Masculin 4968

6177

Feminin 5468

6746

Total

933

785

83,38%

86,35%

8,62%

60,04%

100%

90,78%

491

Mehedinţi
Eşelniţa

14

Mehedinţi
Iloviţa

15

Feminin 421

486

Total

2565

2899

Masculin 1279

1461

Feminin 1286

1438

Total

1320

1316

683

Feminin 637

637

Total

925

961

Masculin 438

460

Feminin 487

501

Total

3859

3997

Brezniţa-Ocol Masculin 1967

2065

Feminin 1892

1932

Sviniţa

Mehedinţi
17

447

Masculin 679

Mehedinţi
16

Masculin 364

58,40%

66,82%

100%

19,70%

Structura pe naţionalităţi a populaţiei este următoarea:
Românii reprezintă populaţia majoritară în Parcul Natural Porţile de Fier – 80,85 %. În
localităţile Gura Văii, Dudaşu Schelei, Moldoviţa, Padina Matei, Iloviţa, Bahna, Dubova, Coronini,
precum şi în toate aşezările formate în secolul al XX-lea, aparţinând de comunele Sicheviţa şi Şopotu
Nou, românii reprezentau peste 95 % din total.
Ponderea populaţiei române era deosebit de mare şi în principalele aşezări urbane din cadrul
Parcului Natural Porţile de Fier: 94 % în Orşova, 80 % în Moldova Nouă şi 76 % în Moldova Veche.
Populaţia de etnie sârbă este răspândită în partea vestică: comuna Sviniţa, oraşul Moldova Nouă
şi comuna Pojejena, provenind în special din migraţia determinată de stăpânirea otomană a Serbiei.
Ponderea populaţiei sârbe este de 11,31 %, reprezentând a doua naţionalitate ca pondere din Parcul
Natural Porţile de Fier. În satele Măceşti, Belobreşca, Radimna, Divici şi Sviniţa, peste 80 % din
populaţie este de naţionalitate sârbă, iar în satele Pojejena, Socol şi Baziaş, între 20 % şi 50 % din
populaţie aparţinea acestei etnii.
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Populaţia de naţionalitate cehă-pemii, colonizată la începutul secolului al XIX-lea în timpul
dominaţiei habsburgice reprezintă 4,79 % din totalul populaţiei Parcului Natural Porţile de Fier. Cele
mai ridicate ponderi se întâlnesc în localităţile Bigăr, Eibenthal, Sfânta Elena şi Gârnic, unde
reprezintă 30-40% din numărul de locuitori. Cehii sunt majoritari şi în satul Baia Nouă -59,6 %,
ponderi ridicate înregistrându-se şi în localităţile Dubova, Sopotu Nou, Coronini si Berzasca.
Rromii se găsesc în număr ridicat în localităţile Eşelniţa, unde reprezentau 9,48 % din populaţie
şi Berzasca-3,49 % din populaţie, reprezentând pe ansamblu 1,72 % din populaţia Parcului Natural
Porţile de Fier. Ponderi ridicate ale rromilor apar în oraşul Moldova Nouă şi în comunele Pojejena,
Sicheviţa şi Sviniţa, aproximativ 1-2% din populaţia totală.
Alte naţionalităţi: maghiari – 0,73 % şi germani-şvabi – 0,39 %, care erau răspândiţi cu
precădere în aşezările urbane Orşova şi Moldova Veche; la aceştia se adăugă un număr redus de
slovaci, ucraineni, bulgari şi alte naţionalităţi.
Structura pe confesiuni este strâns legată de structura pe naţionalităţi: 85,92 % din populaţie
aparţine cultului ortodox-inclusiv cultul ortodox – stil vechi, răspândit în special în localitatea Sviniţa;
6,43 % din populaţie aparţine cultului romano-catolic, mai ales din populaţia de naţionalitate cehă şi
maghiară; 3,99 % din populaţie aparţine cultului baptist, 1,08 % - cultului penticostal, 0,13 % cultului reformat, restul populaţiei fiind formată din greco-catolici, atei şi reprezentanţi ai altor culte.
După 1990 se observă scăderea semnificativă a numărului de şvabi, unguri şi cehi, care au
imigrat în ţările de origine, acest lucru determinând o diminuare a numărului de romano-catolici din
totalul populaţiei.
Remarcabilă pentru Parcul Natural Porţile de Fier este diversitatea etnică ridicată a populaţiei,
cinci dintre etnii: români, sârbi, cehi, rromi, şvabi şi două dintre confesiuni, ortodocşi, catolici,
majoritatea populaţiei aparţinând acestor confesiuni.
Populaţia activă reprezentă aproximativ 45 % din totalul locuitorilor, cea mai mare pondere a
populaţiei active fiind întâlnită în comuna Sicheviţa – 58 %, iar cea mai redusă în comuna Sviniţa –
33 %.

Se remarcă o diferenţă foarte mare între ponderea populaţiei active dintre persoanele de sex

masculin, 51,9 % din total populaţie de sex masculin şi cele de sex feminin, doar 39,4 % se încadra
în populaţia activă.
Din populaţia inactivă, o parte importantă o constituie pensionarii; ponderea acestora la nivelul
Parcului Natural Porţile de Fier fiind de 15,7 %. La nivel de comune, se constată diferenţe foarte mari.
Astfel, în comuna Pojejena, pensionarii reprezentau 26,6 % din populaţie, în Berzasca şi Dubova –
circa 22 %, în Sviniţa – 19 % din populaţie, pe când la polul opus se situează comunele Gârnic -8 %
şi Coronini – 10 %.
În perioada de după 1992, scăderea rentabilităţii activităţilor extractive a condus la
disponibilizarea forţei de muncă din unele activităţi extractive: Cozla, Bigăr, Baia Noua, Eibenthal,
Moldova Noua, alături de reducerea personalului minelor aflate încă în activitate-Moldova Nouă,
493

Cozla. Diversitatea redusă a activităţilor economice a făcut ca o bună parte a populaţiei să nu mai
aibă nici o sursă de venituri, asigurându-şi însă traiul prin practicarea unei agriculturi de subzistenţă.
Din aceste cauze – şomajul avea o valoare de 34 % după Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, în anul
1999 a fost declarată Regiunea defavorizată Anina-Moldova Nouă care include o bună parte din
teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier – comunele Berzasca, Sicheviţa, Coronini, Cărbunari şi
oraşul Moldova Nouă, toate aparţinând judeţului Caraş-Severin. Conform Ministerului Dezvoltării şi
Prognozei, această măsură a avut efecte pozitive, astfel încât în luna iunie 2001, prin crearea a 480
locuri de muncă, din care 355 pentru forţa de muncă neocupată, şomajul scăzuse la doar 8 %. În
tabelul nr.323 este redată natalitatea:
Natalitate: născuti vii per localitate pentru localităţile aflate în interiorul
ariei naturale protejate
Tabel nr.323
Nr Judeţ

An de
An de
Localitate referinţă analizat
2015

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Pojejena

3

CarașSeverin

Coronini

4

CarașSeverin

5

2017

129

125

16

21

17

13

Gârnic

7

3

CarașSeverin

Sichevița

9

13

6

CarașSeverin

Berzasca

11

18

7

Mehedinți Orșova

300

279

8

Mehedinți Dubova

15

10

9

Mehedinți Eșelnița

30

23

10 Mehedinți Ilovița

20

15

11 Mehedinți Svinița

15

13
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În tabelul nr.324 este redată migrația populației spre interiorul ariilor naturale protejate
administrate:
Migraţie: Stabiliri de resedinţă în localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate
Tabel nr.324

Nr

Judeţ

An de
Localitate referinţă

An de
analizat

2015
1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Pojejena

3

CarașSeverin

Coronini

4

CarașSeverin

5

2017

150

158

47

26

0

0

Gârnic

0

0

CarașSeverin

Sichevița

8

10

6

CarașSeverin

Berzasca

51

41

7

Mehedinți Orșova

104

87

8

Mehedinți Eșelnița

0

19

9

Mehedinți Dubova

5

2

10 Mehedinți Ilovița

0

0

11 Mehedinți Svinița

0

0

În tabelul nr.326 este redată dotarea unităților administrativ teritoriale cu utilități publice:
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Utilităţi publice pentru localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate, la nivelul 2017

Tabel nr.326
Nr
crt

Judeţ

1
2

Caraș-Severin

3
4
5
6

Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin
Caraș-Severin

7
8
9
10

11
12
13
14

Caraș-Severin

Mehedinți
Mehedinți
Mehedinți
Mehedinți
Mehedinți
Mehedinți

Localitate
Moldova Nouă
Pojejena
Belobresca
Coronini
Gârnic
Padina Matei
Șopotu Nou
Bazias
Sichevița
Berzasca
Liubcova
Bigăr
Gura Vaii
Orșova
Dubova
Eșelnița
Ilovița
Svinița

Apă

Canalizare

Staţie
epurare

DA
DA
DA
DA
DA
DA
NU
NU
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
NU
DA
NU
NU
NU
DA
NU
DA
DA
NU
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA

DA
DA
DA
NU
NU
NU
DA
NU
DA
DA
NU
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA

Utilităţi / Există [Da/Nu]
Încălzire
Încălzire
cu lemne
cu gaze
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Colectare
deşeuri
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NU
DA
DA
NU
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Comunicaţii
– telefonie
fixă
DA
DA
DA
DA
NU
NU
DA
DA
DA
DA
DA
NU
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Comunicaţii –
telefonie
mobilă
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
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Efective de animale
Dinamica ultimilor ani arată o scădere cu aproximativ 20 % a efectivului de bovine şi porcine, şi o
uşoară scădere a numărului de păsări, ulterioară unei creşteri a acestora, cauzată de faptul că
păsările erau mai uşor de întreţinut şi de crescut în gospodăriile particulare.
Cele mai mari densităţi, peste 10 capete bovine/km2, se înregistrează în comunele Cărbunari şi
Gârnic, unde şi densitatea populaţiei este foarte ridicată, ca şi în comunele Brezniţa-Ocol şi Şopotu
Nou, unde întinderea fâneţelor şi păşunilor este favorabilă pentru creşterea animalelor. În partea
corespunzătoare judeţului Caraş-Severin, efectivul de bovine este mai numeros decât în partea din
judeţul Mehedinţi, unde posibilităţile de păşunat sunt mai reduse.
Totodata creşterea ovinelor a inregistrat o scadere cu precădere în partea ce aparţine de judeţul
Caraş-Severin, unde sunt crescute aproximativ 4792 ovine, cel mai mare efectiv întâlnindu-se în
comuna Berzasca, peste 1700 capete; iar în judeţul Mehedinţi, efectivul de ovine este foarte redus,
sub 174 capete/comună.
Impactul asupra mediului al activităţilor agricole din Parcul Natural Porţile de Fier este
dificil de evaluat din cauză că fragmentarea terenurilor arabile este foarte ridicată, monitorizarea
utilizării îngrăşămintelor chimice fiind foarte dificilă. O evaluare a impactului se poate face prin
cartarea teritoriilor afectate de fenomene de ruderalizare a vegetaţiei şi prin eutrofizarea lacurilor ca
urmare a folosirii pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice. Totuşi, se poate considera că impactul
provocat de folosirea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice asupra mediului este destul de redus,
din cauza lipsei fondurilor necesare pentru utilizarea acestora la scară largă, agricultura practicată în
arealul Parcului Natural Porţile de Fier, fiind o agricultură de subzistenţă.
Influenţa negativă a activităţilor agricole se manifestă prin creşterea intensităţii proceselor
geomorfologice actuale pe terenurile pe care se aplică tehnici agricole necorespunzătoare.
De asemenea, activităţile de creştere a animalelor contribuie la degradarea calităţii habitatelor,
mai ales în cazul în care acestea se desfăşoară în zone cu diversitatea biologică ridicată. Tabelul
nr.327 redă succint efectivele de animale domestice aflate în godspodăriile unităților administrativ
teritoriale:
Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, judeţe şi localităţi, pentru
localităţile aflate în interiorul ariei naturale protejate, la nivelul anului 2017
Tabel nr.327
Număr de animale
Principalele
categorii de
animale

Judeţ

Localitate

Perma
nente

Aduse din
altă
localitate

Localitatea de
proveniență
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Bovine

Mehedinți

Eșelnița

52

-

Eșelnița

Porcine

Mehedinți

Eșelnița

60

-

Eșelnița

Ovine

Mehedinți

Eșelnița

81

-

Eșelnița

Pasari

Mehedinți

Eșelnița

800

-

Eșelnița

Bovine

Mehedinți

Orșova

71

-

Orșova

Porcine

Mehedinți

Orșova

111

-

Orșova

Ovine

Mehedinți

Orșova

186

-

Orșova

Pasari

Mehedinți

Orșova

4957

-

Orșova

Pasari

CarasSeverin

Moldova
Nouă

10458

-

Moldova Nouă

Bovine

CarasSeverin

Berzasca

55

-

Berzasca

Porcine

CarasSeverin

Berzasca

450

-

Berzasca

Ovine

CarasSeverin

Berzasca

1725

-

Berzasca

Pasari

CarasSeverin

Berzasca

1280

-

Berzasca

Bovine

CarasSeverin

Pojejena

69

-

Pojejena

Radimna

20

-

Radimna

Șușca

10

-

Șușca

Belobreșca

30

-

Belobreșca

Divici

10

-

Divici

Pojejena

127

-

-

Radimna

55

-

-

Șușca

45

-

-

Belobreșca

66

-

-

Divici

34

-

-

Pojejena

600

-

Pojejena

Radimna

420

-

Radimna

Porcine

Ovine

CarasSeverin

CarasSeverin

498

Pasari

CarasSeverin

Șușca

230

-

Șușca

Belobreșca

155

-

Belobreșca

Divici

95

-

Divici

Pojejena

2220

-

Pojejena

Radimna

1550

-

Radimna

Șușca

1350

-

Șușca

Belobreșca

1210

-

Belobreșca

Divici

620

-

Divici

Bovine

CarașSeverin

Gîrnic,Padina
Matei

179

-

Gîrnic,Padina
Matei

Porcine

CarașSeverin

Gîrnic,Padina
Matei

365

-

Gîrnic,Padina
Matei

Ovine

CarașSeverin

Gîrnic,Padina 1580
Matei

-

Gîrnic,Padina
Matei

Pasari

CarașSeverin

Gîrnic,Padina 3060
Matei

-

Gîrnic,Padina
Matei

Bovine

CarașSeverin

Șopotu Nou

757

-

Șopotu Nou

Porcine

CarașSeverin

Șopotu Nou

544

-

Șopotu Nou

Ovine

CarașSeverin

Șopotu Nou

237

-

Șopotu Nou

Pasari

CarașSeverin

Șopotu Nou

3488

-

Șopotu Nou

Bovine

CarasSeverin

Sichevita,Gor
nea,Brestelni
c,Camenita,C
irșie,CRACU
Almăj,Crușo
vița,
,Liborajdea,
Martinovat,
,Streneac,Val
ea
Orevița,Vale
a

250

-

Sichevita,Gornea

499

Ravensca,Val
ea
Sicheviței,Za
nau,Zăsloane
Porcine

CarasSeverin

Sichevita,Gor
nea,Brestelni
c,Camenita,C
irșie,CRACU
Almăj,Crușo
vița,Curmatu
ra,Frasinis,Li
borajdea,Luc
acevat,Martin
ovat,Streneac
,Valea
Ravensca,Val
ea
Sicheviței,Za
nau,Zăsloane

701

-

Sichevita,Gornea

Ovine

CarasSeverin

Sichevita,Gor
nea,

200

-

Sichevita,Gornea

Pasari

CarasSeverin

Sichevita,Gor 3000
nea,Brestelni
c,Camenita,C
irșie,CRACU
Almăj,Crușo
vița,Curmatu
ra,Frasinis,Li
borajdea,Luc
acevat,Martin
ovat,Streneac
,Valea
Orevița,Vale
a
Ravensca,Val
ea
Sicheviței,Za
nau,Zăsloane

-

Sichevita,Gornea

Date privind activităţile economice
Industria energetică este reprezentată de Centrala Hidroelectrică Porţile de Fier, hidrocentrală
ce foloseşte apa din lacul de acumulare. Transportul curentului electric se realizează prin linii de
500

înaltă tensiune, numeroase ramificaţii pornind din dreptul barajului Porţile de Fier, îndreptându-se
către Drobeta Turnu Severin, prin Brezniţa-Ocol şi Jidoştiţa şi pe lângă satul Bahna, către NV.
În ceea ce priveşte industria alimentară, ea este prezentă în oraşele Orşova şi Moldova Nouă,
la care se mai adaugă mici unităţi de panificaţie, în Sviniţa, Berzasca şi altele.
În ceea ce priveşte activitatea portuară a porturilor Moldova Nouă, Drencova şi Orşova aceasta a
scăzut foarte mult şi se limitează la acţiuni de încărcare-descărcare de materii prime sau produse
primare.
La Orşova, Şantierul Naval reprezintă una dintre cele mai importante unităţi economice cu
capital străin din zonă.
În apropiere de limita Parcului Natural Porţile de Fier se află două centre industriale: Drobeta
Turnu Severin, cu o industrie diversificată, reprezentată prin Uzina de vagoane MEVA S.A.,
Combinatul de prelucrare a lemnului SC CILDRO - DROBETA S.A., care produce mobilă, furnir,
placaj, plăci din fibre de lemn, cherestea sau alte produse din lemn, Combinatul de celuloză şi hârtie
CELROM S.A., care produce hârtie şi carton, Şantierul Naval SEVERNAV SA, precum şi unităţi ale
industriei textile şi alimentare, şi Topleţ, unde se află o întreprindere de maşini şi utilaje agricole,
precum şi o exploatare de nisip metalurgic.
Pescuitul a fost practicat în zona Parcului Natural Porţile de Fier încă din cele mai vechi timpuri, fiind
una din sursele de asigurare a hranei pentru localnici
Gospodărirea pădurilor din Parcul Natural Porţile de Fier este asigurată prin şase ocoale
silvice: Moldova Nouă, Sasca Montana, Berzasca şi Băile Herculane din cadrul Direcţiei Silvice
Caraş-Severin, respectiv Orşova şi Drobeta Turnu Severin din cadrul Direcţiei Silvice Mehedinţi.
Regimul de zonă defavorizată declarată în partea de vest a Parcului Natural Porţile de Fier a condus
la apariţia unor agenţi economici interesaţi de prelucrarea primară a produselor lemnoase obţinute din
fondul forestier.
Teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier dispune de variate resurse de substanţe minerale,
care au fost exploatate în decursul istoriei în foarte multe puncte. O parte a exploatărilor au fost însă
închise, iar altele şi-au redus producţia, astfel că o mare parte a personalului a fost disponibilizat, ceea
ce a condus la apariţia unor grave probleme sociale: şomaj, scăderea nivelului de trai. Distribuţia
tuturor formelor de organizare pentru desfăşurare a activităţilor economice (SRL, SA, asociaţii
familiale, asociaţii producători) active la nivel local pe domenii de activitate, pentru localităţile aflate
în interiorul ariei naturale protejate, sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Activitățile economice ce se desfășoară în localitățile din perimetrul ariilor naturale protejate
administrate, se regăsesc reda
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Date privind activităţile economice la nivelul anului 2018
Tabel nr.328
Date privind activităţile economice
Domeniu activitate (CAEN)
0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase
0210
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0220
Exploatarea forestieră
0510
Extracţia cărbunelui superior
(PCS=>23865 kJ/kg)
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei
pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a
ardeziei
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor proaspete de patiserie
1330
Finisarea materialelor textile
1413
Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1610
Tăierea şi rindeluirea lemnului
2511
Fabricarea de construcţii metalice şi
părţi componente ale structurilor
metalice
3011
Construcţia de nave şi structuri
plutitoare
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.
3240
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere
n.c.a.
3312
Repararea maşinilor

Formă de
organizare

Județ

Localitate

Nr.
societăţi
comerciale
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
5

SRL

Mehedinți

Orșova
3

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

2
1

SRL

Mehedinți

Orșova
5

SRL
SRL

Mehedinți
Mehedinți

Orșova
Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

502

3314
Repararea echipamentelor electrice
3315
Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3511
Producţia de energie electrică
3513
Distribuţia energiei electrice
3832
Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211
Lucrări de construcţii a drumurilor şi
autostrăzilor
4312
Lucrări de pregătire a terenului
4321
Lucrări de instalaţii electrice
4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire şi de aer condiţionat
4333
Lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor
4399
Alte lucrări speciale de construcţii
n.c.a.
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531
Comerţ cu ridicată de piese şi accesorii
pentru autovehicule
4532
Comerţ cu amănuntul de piese şi
accesorii pentru autovehicule
4614
Intermedieri în comerţul cu maşini,
echipamente industriale, nave şi
avioane
4619
Intermedieri în comerţul cu produse
diverse
4623
Comerţ cu ridicată al animalelor vii
4638
Comerţ cu ridicată specializat al altor
alimente, inclusiv peşte, crustacee şi
moluşte

1
SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1
1
SRL

Mehedinți

Orșova
5

SRL

Mehedinți

Orșova
4

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
3

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
6

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1

SRL

Mehedinți

Orșova
503

4669
Comerţ cu ridicată al altor maşini şi
echipamente
4676
Comerţ cu ridicată al altor produse
intermediare
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4723
Comerţ cu amănuntul al peştelui,
crustaceelor şi moluştelor, în magazine
specializate
4725
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în
magazine specializate
4741
Comerţ cu amănuntul al
calculatoarelor, unităţilor periferice şi
software-lui în magazine specializate
4742
Comerţ cu amănuntul al
echipamentului pentru telecomunicaţii
în magazine specializate
4752
Comerţ cu amănuntul al articolelor de
fierărie, al articolelor din sticlă şi a
celor pentru vopsit, în magazine
specializate
4764
Comerţ cu amănuntul al
echipamentelor sportive, în magazine
specializate
4771
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,
în magazine specializate
4772
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi
articolelor din piele, în magazine
specializate
4773
Comerţ cu amănuntul al produselor
farmaceutice, în magazine specializate
4778
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate

1
SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
23

SRL

Mehedinți

Orșova
11

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
4

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
4

SRL

Mehedinți

Orșova
504

4779
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de
ocazie vândute prin magazine
4781
Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor şi produselor din
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
4782
Comerţ cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat
prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789
Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791
Comerţ cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet
4799
Comerţ cu amănuntul efectuat în afară
magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi
pieţelor
4932
Transporturi cu taxiuri
4939
Alte transporturi terestre de călători
n.c.a.
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
4942
Servicii de mutare
5030
Transportul de pasageri pe căi
navigabile interioare
5210
Depozitări
5222
Activităţi de servicii anexe
transporturilor pe apă
5224
Manipulări
5510
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5590
Alte servicii de cazare
5610
Restaurante
5630

3
SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
6

SRL

Mehedinți

Orșova
3

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

2
2
SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

17
1
10
SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
3
SRL

Mehedinți

Orșova
6

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
13

SRL

Mehedinți

Orșova
6

SRL

Mehedinți

Orșova
505

Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
6110
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
cu cablu
6120
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
fără cablu (exclusiv prin satelit)
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia
informaţiei
6209
Alte activităţi de servicii privind
tehnologia informaţiei
6311
Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web şi activităţi conexe
6419
Alte activităţi de intermedieri monetare
6622
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de
asigurări
6810
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii
6820
Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate
6920
Activităţi de contabilitate şi audit
financiar; consultanţă în domeniul
fiscal
7022
Activităţi de consultanţă pentru afaceri
şi management
7111
Activităţi de arhitectură
7112
Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea
7410
Activităţi de design specializat
7420
Activităţi fotografice
7490
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi
tehnice n.c.a.
7500
Activităţi veterinare

1
SRL

Mehedinți

Orșova
3

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
3

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
2
SRL

Mehedinți

Orșova
3

SRL

Mehedinți

Orșova
5

SRL

Mehedinți

Orșova
4

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
5

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
3
2
SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
506

7711
Activităţi de închiriere şi leasing cu
autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare
7820
Activităţi de contractare, pe baze
temporare,a personalului
7990
Alte servicii de rezervare şi asistenţa
turistică
8121
Activităţi generale de curăţenie a
clădirilor
8130
Activităţi de întreţinere peisagistică
8220
Activităţi ale centrelor de intermediere
telefonică (call center)
8299
Alte activităţi de servicii suport pentru
întreprinderi n.c.a.
8621
Activităţi de asistenţă medicală
generală
8621
Activităţi de asistenţă medicală
generală
8623
Activităţi de asistenţă stomatologică
9001
Activităţi de interpretare artistică
(spectacole)
9003
Activităţi de creaţie artistică
9004
Activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole
9101
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9329
Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a.
9511
Repararea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
9523
Repararea încălţămintei şi a articolelor
din piele
9601
Spălarea şi curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor din
blană

1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1
SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1
SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
7
SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova
1

SRL

Mehedinți

Orșova
6

SRL

Mehedinți

Orșova
507

9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
9603
Activităţi de pompe funebre şi similare
9604
Activităţi de întreţinere corporală
4781
Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor şi produselor din
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
4942
Servicii de mutare
5030
Transportul de pasageri pe căi
navigabile interioare
5510
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5590
Alte servicii de cazare
5610
Restaurante
5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
7112
Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea
7712
Activităţi de închiriere şi leasing cu
autovehicule rutiere grele
9329
Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a.
0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase
0119
Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente
0124
Cultivarea fructelor semintoase şi
sâmburoase
1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie
şi tâmplărie, pentru construcţii

5
SRL

Mehedinți

Orșova
2

SRL

Mehedinți

Orșova

SRL

Mehedinți

Orșova

1
1

SRL

Mehedinți

Dubova
1

SRL

Mehedinți

Dubova
1

SRL

Mehedinți

Dubova
1

SRL

Mehedinți

Dubova

SRL

Mehedinți

Dubova

8

SRL

Mehedinți

Dubova

9

SRL

Mehedinți

Dubova

5

SRL

Mehedinți

Dubova

1

SRL

Mehedinți

Dubova

2

SRL

Mehedinți

Dubova

1

SRL

Mehedinți

Dubova

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1
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1629
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi
din alte materiale vegetale împletite
3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
3240
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3315
Repararea şi întreţinerea navelor şi
bărcilor
3600
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4321
Lucrări de instalaţii electrice
4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire şi de aer condiţionat
4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
montări de geamuri
4399
Alte lucrări speciale de construcţii
n.c.a.
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4662
Comerţ cu ridicată al masinilor-unelte
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4752
Comerţ cu amănuntul al articolelor de
fierărie, al articolelor din sticlă şi a
celor pentru vopsit, în magazine
specializate
4789
Comerţ cu amănuntul prin standuri,
chioşcuri şi pieţe al altor produse
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5030

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

4

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

6

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

3

SRL

Mehedinți

Eșelnița

3
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Transportul de pasageri pe căi
navigabile interioare
5229
Alte activităţi anexe transporturilor
5510
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5590
Alte servicii de cazare
5610
Restaurante
5621
Activităţi de alimentaţie (catering)
pentru evenimente
5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

3

SRL

Mehedinți

Eșelnița

8

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

4

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

2

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

7729
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte
bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

7810

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

5911
Activităţi de producţie cinematografică,
video şi de programe de televiziune
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)
6202
Activităţi de consultanţă în tehnologia
informaţiei
6311
Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web şi activităţi conexe
6920
Activităţi de contabilitate şi audit
financiar; consultanţă în domeniul
fiscal
7112
Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea
7211
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7420
Activităţi fotografice
7711
Activităţi de închiriere şi leasing cu
autoturisme şi autovehicule rutiere
uşoare

510

Activităţi ale agenţiilor de plasare a
forţei de muncă
7820
Activităţi de contractare, pe baze
temporare,a personalului
7911
Activităţi ale agenţiilor turistice
7990
Alte servicii de rezervare şi asistentă
turistică
8690
Alte activităţi referitoare la sănătatea
umană
9311
Activităţi ale bazelor sportive
9329
Alte activităţi recreative şi distractive
n.c.a.
9601
Spălarea şi curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor din
blană
9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
0210
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
5621
Activităţi de alimentaţie (catering)
pentru evenimente
7219
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe
naturale şi inginerie
9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
0119
Cultivarea altor plante din culturi
nepermanente
0220
Exploatarea forestieră
0220
Exploatarea forestieră
0312
Pescuitul în ape dulci

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

3

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Eșelnița

1

SRL

Mehedinți

Ilovița

1

SRL

Mehedinți

Ilovița

4

SRL

Mehedinți

Ilovița

1

SRL

Mehedinți

Ilovița

1

SRL

Mehedinți

Ilovița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

SRL

Mehedinți

Svinița

2

SRL

Mehedinți

Svinița

1

511

1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor proaspete de patiserie
3600
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4321
Lucrări de instalaţii electrice
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4723
Comerţ cu amănuntul al peştelui,
crustaceelor şi moluştelor, în magazine
specializate
4779
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de
ocazie vândute prin magazine
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5590
Alte servicii de cazare
0220
Exploatarea forestieră
0240
Activităţi de servicii anexe silviculturii
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei
pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a
ardeziei
0812
Extracţia pietrişului şi nisipului;
extracţia argilei şi caolinului
1011
Prelucrarea şi conservarea cărnii
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor proaspete de patiserie
1072
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
fabricarea prăjiturilor şi a produselor
conservate de patiserie

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

2

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

3

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

1

SRL

Mehedinți

Svinița

2

SRL
SRL

Mehedinți
CarașSeverin
CarașSeverin

Svinița
Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

SRL

2

SRL

1

SRL

SRL

1
1

SRL
3

SRL

SRL
1089

3

2
1
512

Fabricarea altor produse alimentare
n.c.a.
1610
Tăierea şi rindeluirea lemnului

SRL

1629
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din plută, paie şi
din alte materiale vegetale împletite
2361
Fabricarea produselor din beton pentru
construcţii
2511
Fabricarea de construcţii metalice şi
părţi componente ale structurilor
metalice
2573
Fabricarea uneltelor
2611
Fabricarea subansamblurilor
electronice (module)
2931
Fabricarea de echipamente electrice şi
electronice pentru autovehicule şi
pentru motoare de autovehicule
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere
n.c.a.
3312
Repararea maşinilor
3313
Repararea echipamentelor electronice şi
optice
3811
Colectarea deşeurilor nepericuloase

SRL

3831
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor
şi a echipamentelor scoase din uz
pentru recuperarea materialelor
4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211
Lucrări de construcţii a drumurilor şi
autostrăzilor
4321
Lucrări de instalaţii electrice
4322
Lucrări de instalaţii sanitare, de
încălzire şi de aer condiţionat

SRL

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

SRL

SRL

SRL

3
1

SRL

SRL

SRL

SRL

1
1

SRL

SRL

SRL

1
1

1
1

SRL
18

SRL

SRL

1
1

SRL
2
513

4333
Lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor
4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
montări de geamuri
4399
Alte lucrări speciale de construcţii
n.c.a.
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4532
Comerţ cu amănuntul de piese şi
accesorii pentru autovehicule
4639
Comerţ cu ridicată nespecializat de
produse alimentare, băuturi şi tutun
4645
Comerţ cu ridicată al produselor
cosmetice şi de parfumerie

SRL

4673
Comerţ cu ridicată al materialului
lemnos şi a materialelor de construcţie
şi echipamentelor sanitare
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun

SRL

4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare

SRL

4724
Comerţ cu amănuntul al pâinii,
produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, în magazine specializate
4725
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în
magazine specializate
4730
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în magazine
specializate
4751
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în
magazine specializate
4762
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi
articolelor de papetărie, în magazine
specializate

SRL

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

3

CarașSeverin

Moldova
Nouă

30

CarașSeverin

Moldova
Nouă

17

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

SRL

SRL

SRL

1
9

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

514

4771
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,
în magazine specializate
4772
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi
articolelor din piele, în magazine
specializate

SRL

4773
Comerţ cu amănuntul al produselor
farmaceutice, în magazine specializate
4776
Comerţ cu amănuntul al florilor,
plantelor şi seminţelor; comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie şi
a hranei pentru acestea, în magazine
specializate
4777
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi
bijuteriilor, în magazine specializate
4799
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi
pieţelor
4932
Transporturi cu taxiuri
4939
Alte transporturi terestre de călători
n.c.a.
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5030
Transportul de pasageri pe căi
navigabile interioare
5610
Restaurante
5621
Activităţi de alimentaţie (catering)
pentru evenimente
5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor

SRL

5911
Activităţi de producţie cinematografică,
video şi de programe de televiziune
6110
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
cu cablu
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)

SRL

Moldova
Nouă

5

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

5

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

14

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

1
4

SRL

SRL

5
5

SRL

SRL

1
4

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL
6202

CarașSeverin

1
1
515

Activităţi de consultanţă în tehnologia
informaţiei
6492 Alte activitati de creditare
6622
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de
asigurări
6820
Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate
7022
Activităţi de consultanţă pentru afaceri
şi management
7990
Alte servicii de rezervare şi asistentă
turistică
8121
Activităţi generale de curăţenie a
clădirilor
8129
Alte activităţi de curăţenie
8130
Activităţi de întreţinere peisagistică
8219
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a
documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
8621
Activităţi de asistentă medicală
generală
8623
Activităţi de asistentă stomatologică
8623
Activităţi de asistentă stomatologică
9001
Activităţi de interpretare artistică
(spectacole)
9511
Repararea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice
9601
Spălarea şi curăţarea (uscată)
articolelor textile şi a produselor din
blană
9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
9604
Activităţi de întreţinere corporală
0161
Activităţi auxiliare pentru producţia
vegetală

SRL
SRL

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

2

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

1

CarașSeverin

Moldova
Nouă

3

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Nouă
Moldova
Nouă

CarașSeverin

Moldova
Veche

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL
SRL

1
1
1

SRL

2

SRL

SRL
SRL

2

2

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

SRL

2
1

1
516

0220
Exploatarea forestieră

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

2

1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor proaspete de patiserie

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Veche
Moldova
Veche

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Veche
Moldova
Veche

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Veche
Moldova
Veche

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

2

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

3

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

1439
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
altor articole de îmbrăcăminte
1610
Tăierea şi rindeluirea lemnului
1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie
şi tâmplărie, pentru construcţii
2042
Fabricarea parfumurilor şi a produselor
cosmetice (de toaletă)
3312
Repararea maşinilor
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531
Comerţ cu ridicată de piese şi accesorii
pentru autovehicule
4618
Intermedieri în comerţul specializat în
vânzarea produselor cu caracter
specific, n.c.a.
4631
Comerţ cu ridicată al fructelor şi
legumelor
4675
Comerţ cu ridicată al produselor
chimice
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4730
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule în magazine
specializate

SRL

SRL
SRL

SRL

1
1

1

1
1

3
3

517

4764
Comerţ cu amănuntul al
echipamentelor sportive, în magazine
specializate
4771
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,
în magazine specializate
4773
Comerţ cu amănuntul al produselor
farmaceutice, în magazine specializate
4939
Alte transporturi terestre de călători
n.c.a.
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5320
Alte activităţi poştale şi de curier
5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
6201
Activităţi de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)
6622
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de
asigurări
7022
Activităţi de consultanţă pentru afaceri
şi management
7112
Activităţi de inginerie şi consultanţă
tehnică legate de acestea
7911
Activităţi ale agenţiilor turistice
8622
Activităţi de asistentă medicală
specializată
0145
Creşterea ovinelor şi caprinelor
0220
Exploatarea forestieră
4332
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4939
Alte transporturi terestre de călători
n.c.a.

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

2

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Veche
Moldova
Veche
Moldova
Veche

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

4

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

SRL

CarașSeverin

Moldova
Veche

1

CarașSeverin
CarașSeverin

Moldova
Veche
Moldova
Veche
Moldova
Veche

1

Pojejena

1

Pojejena

1

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

Pojejena

1

SRL

CarașSeverin

Pojejena

6

SRL

CarașSeverin

Pojejena

1

SRL
SRL

SRL
SRL

SRL
SRL
SRL

1
1
1

2
1

518

5610
Restaurante
5629
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
6920
Activităţi de contabilitate şi audit
financiar; consultanţă în domeniul
fiscal
7810
Activităţi ale agenţiilor de plasare a
forţei de muncă
8230
Activităţi de organizare a expoziţiilor,
târgurilor şi congreselor
9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
9603
Activităţi de pompe funebre şi similare
0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase
0161
Activităţi auxiliare pentru producţia
vegetală
0811
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei
pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a
ardeziei
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4313
Lucrări de foraj şi sondaj pentru
construcţii
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4776
Comerţ cu amănuntul al florilor,
plantelor şi seminţelor; comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie şi
a hranei pentru acestea, în magazine
specializate

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Pojejena

1

SRL

CarașSeverin

Pojejena

1

SRL

CarașSeverin

Pojejena

1

SRL

CarașSeverin

Pojejena

1

Pojejena

2

Pojejena

1

SRL

Pojejena

1

Pojejena

1

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

519

5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5813
Activităţi de editare a ziarelor
9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
0113
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a
rădăcinoaselor şi tuberculilor
0125
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi,
căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor proaspete de patiserie
2223
Fabricarea articolelor din material
plastic pentru construcţii
3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi
magazine
3600
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4931
Transporturi urbane, suburbane şi
metropolitane de călători
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5510
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
similare
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5590
Alte servicii de cazare
5610
Restaurante

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Șușca

1

SRL

CarașSeverin

Coronini

1

SRL

CarașSeverin

Coronini

2

SRL

CarașSeverin

Coronini

2

SRL

CarașSeverin

Coronini

1

Coronini

1

Coronini

1

SRL

Șușca

1

Șușca

1

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Coronini

2

SRL

CarașSeverin

Coronini

1

Coronini

1

Coronini

1

Coronini

1

Coronini

2

Coronini

1

Coronini

2

SRL

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

SRL

SRL
SRL
SRL

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
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5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
7420
Activităţi fotografice
1039 Prelucrarea şi conservarea
fructelor şi legumelor n.c.a.
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patiserie
2612 - Fabricarea altor componente
electronice
2711 Fabricarea motoarelor
generatoarelor şi transfaraatoarelor
electrice
3600 3600 Captarea, tratarea și
distribuția apei
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe
şi perioade de scurtă durată
1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor
şi a produselor proaspete de patiserie
1610
Tăierea şi rindeluirea lemnului
3700
Colectarea şi epurarea apelor uzate
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4221
Lucrări de construcţii a proiectelor
utilitare pentru fluide
4222
Lucrări de construcţii a proiectelor
utilitare pentru electricitate şi
telecomunicaţii
4312
Lucrări de pregătire a terenului
4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun

SRL
SRL
SRL

SRL
SRL

SRL
SRL
SRL

SRL
SRL

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

Coronini

1

Coronini

1

Gârnic

1

Gârnic

1

Gârnic

1

Gârnic

1

Gârnic

1

Gârnic

1

Gârnic

2

Gârnic

2

Sichevița

1

Sichevița

2

Sichevița

1

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Sichevița

2

SRL

CarașSeverin

Sichevița

1

Sichevița

1

Sichevița

1

Sichevița

1

SRL
SRL

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

SRL
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4719
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
4941
Transporturi rutiere de mărfuri
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată
5590
Alte servicii de cazare
5610
Restaurante
5630
Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor
8621
Activităţi de asistentă medicală
generală
9602
Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
0220
Exploatarea forestieră
1439
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
altor articole de îmbrăcăminte
2361
Fabricarea produselor din beton pentru
construcţii
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere
n.c.a.
3600
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3832
Recuperarea materialelor reciclabile
sortate
4120
Lucrări de construcţii a clădirilor
rezidenţiale şi nerezidenţiale
4520
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4631
Comerţ cu ridicată al fructelor şi
legumelor
4673
Comerţ cu ridicată al materialului
lemnos şi a materialelor de construcţie
şi echipamentelor sanitare

SRL
SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

Sichevița

1

Sichevița

2

Sichevița

1

Sichevița

1

Sichevița

1

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Sichevița

3

SRL

CarașSeverin

Sichevița

1

Sichevița

1

Berzasca

1

SRL
SRL

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Berzasca

1

SRL

CarașSeverin

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

2

Berzasca

1

SRL

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

SRL

SRL

CarașSeverin
CarașSeverin

SRL

CarașSeverin

Berzasca

1

SRL

CarașSeverin

Berzasca

1

SRL
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4711
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
Carașbăuturi şi tutun
SRL
Severin
4751
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în
Carașmagazine specializate
SRL
Severin
4799
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara
magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi
Carașpieţelor
SRL
Severin
4941
CarașTransporturi rutiere de mărfuri
SRL
Severin
5520
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
Carașperioade de scurtă durată
SRL
Severin
5610
CarașRestaurante
SRL
Severin
6110
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
Carașcu cablu
SRL
Severin
7022
Activităţi de consultanţă pentru afaceri
Carașşi management
SRL
Severin
7500
CarașActivităţi veterinare
SRL
Severin
8130
CarașActivităţi de întreţinere peisagistică
SRL
Severin
8211
CarașActivităţi combinate de secretariat
SRL
Severin
9001
Activităţi de interpretare artistică
Caraș(spectacole)
SRL
Severin
9602
Coafură şi alte activităţi de
Carașînfrumuseţare
SRL
Severin
Sursa de informatii: https://www.listafirme.ro/firme-domenii.asp

Berzasca

2

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

5

Berzasca

2

Berzasca

1

Berzasca

2

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

1

Berzasca

1

4.1.2. Factorii interesaţi
Principalii factori interesaţi în existenţa şi evoluţia Parcului Natural Porţile de Fier sunt, în
primul rând, instituţiile şi organizaţiile care fac parte din Consiliul Consultativ de Administrare al
parcului. La acestea se adaugă inspectoratele şcolare din judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin, precum
şi unităţile de învăţământ din arealul parcului. Sunt, de asemenea, interesate organizaţii nonguvernamentale de diverse profile, asociaţii profesionale, agenţi economici precum şi agenţii de
turism.
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În tabelul nr.329 este redată lista celor mai importanți factorilor interesați care se manifestă şi
implică cu privire la aria naturală protejată:
Tabel centralizator al celor mai importanţi factori interesaţi,
care se manifestă şi implică cu privire la aria naturală protejată.
Tabel nr.329
Nr.
crt

Tip

Aria de interes

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
1 Mehedinți

Instituție

2 Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv Bahna

Asociație

Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv
3 Cetatea Miatreților

Asociație

Asociația Județeană de Vânătoare și Pescuit
4 Sportiv Caraș Severin

Asociație
Asociație
Asociație

Administrează
sistemul de
certificate de
export-import şi
garanţii pentru
importul şi exportul
produselor agricole,
elaborează şi
implementează
procedurile privind
aplicarea sistemului
de intervenţie
pentru produsele
agricole.
Managementul
faunei de interes
cinegetic
Managementul
faunei de interes
cinegetic
Managementul
faunei de interes
cinegetic
Managementul
faunei de interes
cinegetic
Ecoturism

Asociație

Turism

Asociație

Turism
Promovare
patrimoniu cultural
local

5
6
7
8

Denumire factor interesat

Asociația Județeană de Vânătoare și Pescuit
Sportiv Mehedinți
Asociația Dunărea Moldova Nouă
Asociația turism montan și ecologie-Speo-Alpin
MehedințoH
Asociația Națională Turism Rural Ecologic și
Cultural Mehedinți

9 Fundaţia Răchitan
10 Direcția Silvică Caraș Severin
11 Direcția Silvică Mehedinți

Fundație
Administrator
pădure
Administrator
pădure

Silvicultură
Silvicultură
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Agenția Nationala pentru a Ariilor Naturale
12 Protejate

13 Garda Națională de Mediu

14 Garda de Mediu Mehedinți

15 Garda de Mediu Caraș severin

16 Garda Forestieră
17 Regia Națională a Pădurilor-Romsilva
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
18 Caraș Severin
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
19 Mehedinți

Administrarea
unitară și eficientă a
ariilor naturale
protejate și
conservarea
habitatelor naturale,
Instituție
a florei și faunei
publică
sălba
Agenție
Controlează
guvernamentală
activitățile cu
impact asupra
mediului
înconjurător,
Agenție
Controlează
guvernamentală
activitățile cu
impact asupra
mediului
înconjurător
Agenție
Controlează
guvernamentală
activitățile cu
impact asupra
mediului
înconjurător
Autoritate
Autoritate publică
centrale care
răspunde de
silvicultură
Silvicultură ,
administrare arii
Autoritate
naturale protejate
Cadastru și
Publicitate
Autoritate
Imobiliară
Cadastru și
Publicitate
Autoritate
Imobiliară

20 Direcția Sănătate Publică Caraș Severin
21 Direcția Sănătate Publică Mehedinți

Autoritate
Autoritate

22 Agenția pentru Protecția Mediului Caraș Severin

Autoritate

23 Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

Autoritate

Sănătate publică
Sănătate publică
Protecția Mediului
Protecția Mediului

24 Instituția Prefectului judetul Caraș Severin

Autoritate

25 Instituția Prefectului judetul Mehedinți
Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră
26 Caraș Severin
Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră
27 Mehedinți

Autoritate
Autoritate
Autoritate

Reprezentarea
Guvernului in
teritoriu
Reprezentarea
Guvernului in
teritoriu
Securitatea
frontierei de stat
Securitatea
frontierei de stat
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Inspectoratul Județean de Jandarmi Caraș
28 Severin
29 Inspectoratul Județean de Jandarmi Mehedinți
Inspectoratul pentru Situații de Urgență-Drobeta
30 Mehedinți
Inspectoratul pentru Situații de Urgență-Semenic
31 Caraș Severin
32 Inspectoratul Școlar Județean Caraș Severin
33 Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți
Administrația Bazinală de Apă Banat- Sistemul
34 de Gospodarire a Apelor Reșița
Administrația Bazinală de Apă Banat- Sistemul
35 de Gospodarire a Apelor Reșițta Mehedinți

36 Consiliul Județean Caraș Severin

37 Consiliul Județean Mehedinți

38 Primaria Comunei Berzasca

Autoritate

Asigurarea ordinii
publice
Asigurarea ordinii
publice

Autoritate

Situații de Urgență

Autoritate
Autoritate
Autoritate

Situații de Urgență
Învățământ
Învățământ

Autoritate

Gospodărirea apelor

Autoritate
Autoritatea
administrației
publice locale
constituită la
nivel județean
Autoritatea
administrației
publice locale
constituită la
nivel județean

Gospodărirea apelor

Autoritate

Unitate
administrativ
teritorială
Unitate
administrativ
teritorială

39 Primaria Comunei Cărbunari

Coordonarea
activității consiliilor
comunale și
orășenești
Coordonarea
activității consiliilor
comunale și
orășenești
Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale
Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii

40 Primaria Comunei Coronini

41 Primaria Comunei Gârnic

42 Primaria Comunei Moldova Nouă

43 Primaria Comunei Pojejena
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administrativ
teritoriale
Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

44 Primaria Comunei Sichevița

45 Primaria Comunei Socol

46 Primaria Comunei Șopotu Nou

47 Primaria Comunei Topleț
Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

48 Primaria Comunei Breznița Ocol

49 Primaria Comunei Drobeta Turnu Severin

50 Primaria Comunei Dubova

51 Primaria Comunei Eșelnița

52 Primaria Comunei Ilovița
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Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

Unitate
administrativ
teritorială

Administrarea
unitatii
administrativ
teritoriale

53 Primaria Comunei Orșova

54
55
56
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

Primaria Comunei Svinița
Riviera by Queen's
Pensiunea Taka
Pensiunea Alina si Sorin
Vila Ysa
Casa de vacanta Belvedere
Casa de vacanta Andrei
Casa Wooden Sanctuary
Casa Laura
Casa Sky
Vila Gabriela
Casa Palos
Casa de vacanta Constantin
Casa Karina
Casa de vacanta Ioana
Casa Raul
Pensiunea Dunavis
Casa Vetuta
Casa Elena
Cabana Elis
Casa Bruno
Casa de vacanta Chiva
Casa de vacanta Crina
Casa Verde
Pensiunea Elite Holiday Resort
Casa Toto
Casa Ducana
Casa de vacanta Jasmi&Isa
Casa cu Hamace
Cabana Alexandreea
Pensiunea Red House
Casa Optima
Pensiunea Damiro
Casa Pescarului
Casa Marinela
Vila Arjana
Pensiunea La Faleza
Casa Andrei Toto
Casa Fanu

Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare

Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Casa Patryk
Casa Jeni
Casa Patricia
Pensiunea Oliver
Casa Clau
Casa de vacanta Raisa
Casa Ingrid
Casa Evelyn
Casa Anne
Casa din Vis
Casa de vacanta Rares
Casa de vacanta Sofia
Casa Ermilia
Casa Alexandra
Casa de vacanta Paty
Pensiunea Wanted
Pensiunea Aby Sunrise
Casa Doma
Pensiunea Manea
Casa Darius
Hotel Meridian
Casa Soseco
Casa Noastra
Casa Andrei
Casa La Faleza
Casa Antoaneta
Casa Uila
Hotel Apolodor
Casa Floarea Soarelui
Casa Vlad
Hotel Flamingo Residence-Complex Manea
Casa de Vacanta Emma
Casa Decebal
Cabana Rustica
Casa de vacanta E&D
Casa de vacanta Horia
Pensiunea Axa
Casa Oana
Vila Frans
Casa La Albina
Cabana Plapumioara
Casa La Cabana
Casa Radu
Casa Marin
Casa Alina
Vila Sarra
Casa Roka
Cabana Clisura Dunarii

Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare

Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Ecoturism
Servicii cazare
Servicii cazare
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Casa Romana
Pensiunea Maria Teodora
Vila Selina
Casa Yuppy 1&Yuppy 2
Casa De la Dunare
Casa de vacanta Sarti
Pensiunea Danube Mai Do
Casa Mircea
Pensiunea Maria La Dorca
Pensiunea Doina
Pensiunea Bijou
Vila Mustaciosul Dunarii
Cabana Rosie
Casa Wolf
Casa de vacanta Robert
Casa Valentin
Cabana Myle
Casa Teo
Vila Mary
Casa Elena
Casa de Cultura Orsova
Asociatia Europeana Defileul Dunarii Orsova
Phoenix SRL Orsova
Pensiunea Fatima
Pensiunea Alegria
Pensiunea Mont Blanc
Pensiunea Alex
Vila New Exclusive
Pensiunea Ancora
Pensiunea Danubia
Casa cu Smochini
Casa Amadeus
Casa Boema
Pensiunea Maria Teodora
Pensiunea Riviera 990
Pensiunea Casa Aless
Dulce Cabana
Pensiunea Steaua Dunarii
Pensiunea La Ponton
Cabana Ogradena
Casa Megan
Casa Brancoveanu
Casa Celestin
Casa Ana Serena
Pensiunea Iulia
Casa Carole
Pensiunea Miraj
Casa Flaviana

Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare

Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Pensiunea La Nemtoaica
Vila Exclusive
Casa Alba
Pensiunea Evica
Casa Stella
Pensiunea Aprilie
Cabana Pescarului
Vila Cristiane
Casa Adrian
Casa AliSande
Pensiunea Septembrie
Vila Victor
Vila Diana
Casa Eva
Pensiunea Cazanele Dunarii
La Vella Yachting Club
Vila Hercules
Casa Anacor
Pensiunea Melba
Naiya
Cabanutele Dubova
Pensiunea Decebal
Pensiunea Rex
Casutele Alexia
Pensiunea La Moara
Pensiunea Mraconia
Casa Marina
Casa Axa
Don Bosco
Casa Dorului
Vila Simbol
Casa Beatrice
Perla Dunarii
Complex Lacustru
Casa Corina
Casutele Pescarilor
Casa Mraco
Casa Maria
Vila Andrei
View House
Casa Zaza
Casa Suzana
Vila Mirific
Vila Donau
Casa cu Flori
Casa cu Lei
Pensiunea BellaVista
Cabana Dubova

Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare

Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
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237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Casa de vacanta David
Casa de vacanta Cazanele Dunarii din Dubova
Casa BeaSara
Casa Marbella
Casa de vacanta Daria
Casa Panoramic
Casa Camelia
Vila Teodor
Vila Cassa D Amici
Casa de vacanta Kolo-San
Casa de vacanta Philadelphia
Casa La Cazane
Casa Lucian
Casa Galbena
Casa de vacanta Harry
Casa Adriana
Casa Elvina
Casa La Spaniolu
Casa Elena
Casa Liubliana
Casa Cu Zorele
Vila Golful Dunarii
Pensiunea Dubova
Casa de vacanta Madona
Casa de oaspeti Dunarea la Cazane
Casa Costel
Vila La Faleza
Casa Cattaleya
Casa Olympia
Casa Zoran
Pensiunea Golful Dubova
Casa de vacanta Atlas
Pensiunea La Rabla
Casa Rodica
Vila Victor Cazanele Dunarii
Casa Nico House
Casa Pestera Ponicova
Casa Bimba
Casa Calypso
Vila Golful Dunarii
Casa Nicole
Casa Telteu Florian
Villa Duo Blanc
Pensiunea Cazanele Mari
Vila Darian
Cabana Delfinul
Dream Tricule
Casa Sviniceana

Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare

Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
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285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

Casa David
Agropensiune Greben
Casa de vacanţă Orizont
Casa de vacanţă Iris
Cabana Andreea Sviniţa
Popas Turistic Starişte
Casa Ema
Pensiunea Lorena
Pensiunea Ecaterina
Cabana Perla Clisurii

Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare
Unitate cazare

295 Pensiunea Ri Casa Isabella

Unitate cazare

296 Pensiunea Sanella

Unitate cazare

297 Bungalou GPC&GABRYEL
Camera Inchiriat SC Clisura Dunarii Danubian
298 Border
Pensiunea Snejana
299

Unitate cazare

300 Pensiunea Dunarea

Unitate cazare

301 Pensiunea Happy Fish

Unitate cazare

302 Pensiunea Elis

Unitate cazare

303 Pensiunea Kenik

Unitate cazare

304 Cabana Rustică Baziaș

Unitate cazare

305 Pensiunea Alexandra

Unitate cazare

306 Pensiunea Pescărușul

Unitate cazare

307 Casa de vacanță Divici

Unitate cazare

308 Vila Gina

Unitate cazare

309 Cabana Apus de Soare

Unitate cazare

310 Casa Giovanni

Unitate cazare

311 Pensiunea Gernic 100

Unitate cazare

312 Pensiunea Danubio

Unitate cazare

313 Pensiunea Deian

Unitate cazare

314 Pensiunea Casa Creța

Unitate cazare

315 Pensiunea Căunița

Unitate cazare

316 Pensiunea Villa Rustică

Unitate cazare

Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare

Unitate cazare
Servicii cazare
Unitate cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
Servicii cazare
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Servicii cazare
317 Pensiunea Danube Village

Unitate cazare

318 Căsuțe vacanță Podul Gorni

Unitate cazare

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
319 Veterinară a Banatului Timișoara
Universitatea București - Centrul de Cercetare a
Mediului şi de Efectuare a Studiilor de Impact
320

Servicii cazare

Unitate
învățământ

Unitate
învățământ

Universitatea Bucuresti.-Facultatea de Geologie321 Geofizică

Unitate
învățământ

322 Școala gimnazială Ilovița

Unitate
învățământ

323 Liceul teoretic ”Traian Lalescu” -Orșova

324 Școala cu clasele I-VIII Sichevița

Unitate
învățământ

Unitate
învățământ

325 Școala cu clasele I-VIII Gârnic

Unitate
învățământ

Liceul tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova
326 Nouă

Unitate
învățământ

327 Școala cu clasele I-IV Dubova

Unitate
învățământ

328 Școala cu clasele i-VIII ”Pamfil Șeicaru” Orșova

329 Școala cu clasele I-VIII Eșelnița

330 Școala cu clasele I-VIII Berzasca

Unitate
învățământ

Unitate
învățământ

Unitate
învățământ

Învățământ
universitar și
Cercetare
Învățământ
universitar și
Cercetare
Învățământ
universitar și
Cercetare
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
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Unitate
învățământ

331 Școala cu clasele I-VIII Svinița

332 Școala cu clasele I-VIII Coronini

Unitate
învățământ

333 Școala cu clasele I-VIII Pojejena

Unitate
învățământ

334 Muzeul Banatului Timișoara

Unitate cultură

335 Muzeul Banatului Montan Reșița

Unitate cultură

Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu
336 Severin

Unitate cultură

Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Învățământ
gimnazial și
educatie
Conservare si
expunere artefacte
istorice și culturale,
cercetare in situri
arheologice
Conservare si
expunere artefacte
istorice și culturale,
cercetare in situri
arheologice
Conservare si
expunere artefacte
istorice și culturale,
cercetare in situri
arheologice

Rezultatele analizei factorilor interesaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor, atitudinilor,
practicilor şi interesului acestora, referitor la valorile biodiversităţii şi resursele naturale ale ariei
protejate

sunt

prezentate

centralizat

în

următoarele

tabele:

În tabelul nr.330 este redată o analiză a factorilor interesați, din punctul de vedere al
domeniului de interes, cunoștințele și atitudinea față de ariile natuarle protejate precum și atitudinea
acestora:

535

Analiza factorilor interesați
Tabel nr.330
Denumire
Nr

factor
interesat

Domeniul de
interes

Cunoştinţe
Calificativ

1

Moldova

Practici

Descriere

Calificativ

Descriere

Calificativ

Informare si

Pozitiv

Colaborare

Pozitiv

Descriere

cunoasterea

Asociația
Dunărea

Atitudini

valorilor ariei
Ecoturism

corespunzător

Implicare in

naturale

activitați

protejate, a

Nouă

strategiei de
turism
Informare si

Asociația

2

ecologie-

Turism

corespunzător

Națională

Implicare in

naturale

activitați

protejate, a
strategiei de

Mehedinți

Asociația

Pozitiv

valorilor ariei

Speo-Alpin

3

Colaborare

cunoasterea

turism
montan și

Pozitiv

turism

Turism

corespunzător

Informare si
cunoasterea

Pozitiv

Colaborare

Pozitiv

Implicare in
activitați
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Turism Rural

valorilor ariei

Ecologic și

naturale

Cultural

protejate, a

Mehedinți

strategiei de
turism

4

Asociația
Vânătorilor
și Pescarilor
Sportivi
Bahna

5

Asociația
Județeană a
Vânătorilor
și Pescarilor
Sportivi
Caraș
Severin

Vânătoare

Vânătoare

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia
specifică
Corespunzător,
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile
Planului de
Management
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
corespunzător
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia

Pozitiv

Colaborare,re
glementari
activitati de
vînatoare

Pozitiv

respecta
masurile
impuse prin
avize,

Pozitiv

respecta
masurile
impuse prin
avize,

Pozitiv
Colaborare,re
glementari
activitati de
vînatoare
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specifică
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile
Planului de
Management

6

Asociația
Județeană a
Vânătorilor
și Pescarilor
Sportivi
Mehedinți

vânătoare

7

Fundaţia
Răchitan

Promovare
patrimoniu
cultural local

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia
specifică
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile
Planului de
Management

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Colaborare,re
glementari
activitati de
vînatoare

Colaborare

Pozitiv

respecta
masurile
impuse prin
avize,

Pozitiv

Implicare in
activitați

538

8

9

Direcția
Silvică Caraș Silvicultură
Severin

Direcția
Silvică
Mehedinți

Silvicultură

corespunzător

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia
specifică
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile
Planului de
Management
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia
specifică
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile

Pozitiv

Colaborare

Pozitiv

Colaborare

Pozitiv

Implicare in
activitați
specifice
domeniului

Pozitiv

Implicare in
activitați
specifice
domeniului
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Planului de
Management
Ministerul
Mediului,Ap
elor și
PădurilorAgenția
Protecția
10
Națională de
Mediului
Administrare
a Ariilor
Naturale
Protejate
Regia
Națională a
11
Silvicultură
PădurilorRomsilva

12

Oficiul de
Cadastru și
Publicitate
Imobiliară
Caraș
Severin

Cadastru și
Publicitate
Imobiliară

corespunzător

corespunzător

corespunzător

Raportare si
Informare
asupra
activitatilor

Raportare si
Informare
asupra
activitatilor
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia
specifică
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile
Planului de
Management

Pozitiv

Pozitiv

Colaborare

Colaborare

Pozitiv

Implicare in
activitați
specifice
domeniului

Pozitiv

Implicare in
activitați
specifice
domeniului

Pozitiv

Respectarea
zonării ariei
naturale

Pozitiv

Colaborare
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13

14

15

16

Oficiul de
Cadastru și
Publicitate
Imobiliară
Mehedinți

Direcția
Sănătate
Publică
Caraș
Severin
Direcția
Sănătate
Publică
Mehedinți
Agenția
pentru
Protecția
Mediului
Caraș
Severin

Cadastru și
Publicitate
Imobiliară

Sănătate
publică

Sănătate
publică

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
protejate,
limitele,
speciile
,legislatia
specifică
domeniului
ariilor naturale
protejate
incidenta
domeniului de
activitate și
prevederile
Planului de
Management

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Pozitiv

Colaborare

Pozitiv

Respectarea
zonării ariei
naturale

Pozitiv

Implicare

Pozitiv

Implicare

Pozitiv

Implicare

Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv

Protecția
Mediului

Colaborare
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17

18

19

20

21

22

23

Agenția
pentru
Protecția
Mediului
Mehedinți
Instituția
Prefectului
Caraș
Severin
Instituția
Prefectului
Mehedinți

Protecția
Mediului

Reprezentare
a Guvernului
in teritoriu
Reprezentare
a Guvernului
in teritoriu

Inspectoratul
Județean al
Securitatea
Poliției de
frontierei de
Frontieră
stat
Caraș
Severin
Inspectoratul
Județean al Securitatea
Poliției de frontierei de
Frontieră
stat
Mehedinți
Inspectoratul
Județean de Asigurarea
Jandarmi
ordinii
Caraș
publice
Severin
Inspectoratul
Asigurarea
Județean de
ordinii
Jandarmi
publice
Mehedinți

corespunzător

corespunzător

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Pozitiv
Colaborare

Pozitiv

Implicare

Pozitiv

Implicare

Pozitiv

Implicare

Pozitiv

Activități
comune

Pozitiv

Activități
comune

Pozitiv

Activități
comune

Pozitiv

Activități
comune

Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
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24

25

26

27

28

29

Inspectoratul
pentru
Situații de
UrgențăDrobeta
Mehedinți
Inspectoratul
pentru
Situații de
UrgențăSemenic
Caraș
Severin
Inspectoratul
Școlar
Județean
Caraș
Severin
Inspectoratul
Școlar
Județean
Mehedinți
Administrați
a Bazinală de
Apă BanatSGA Reșița
Administrați
a Bazinală de
Apă BanatSGA
Mehedinți

Pozitiv
Situații de
Urgență

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Colaborare

Pozitiv

Implicare si
activitați
specifice

Pozitiv

Implicare si
activitați
specifice

Pozitiv

activitați de
educație
ecologică

Pozitiv

activitați de
educație
ecologică

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv
Situații de
Urgență

Învățământ

Învățământ

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

corespunzător

Gospodărirea
corespunzător
apelor

Gospodărirea
corespunzător
apelor

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Colaborare

Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare

543

30

Consiliul
Județean
Caraș
Severin

31

Consiliul
Județean
Mehedinți

32

Primaria
Comunei
Berzasca

33

Primaria
Comunei
Cărbunari

34

Primaria
Comunei
Coronini

35

Primaria
Comunei
Gârnic

36

Primaria
Comunei
Moldova
Nouă

37

Primaria
Comunei
Pojejena

Administrație
corespunzător
județeană
Administrație
corespunzător
județeană
Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Pozitiv
Colaborare

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare

544

38

Primaria
Comunei
Sichevița

39

Primaria
Comunei
Socol

40

41

42

43

Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală

Primaria
Administrație
Comunei
corespunzător
locală
Șopotu Nou
Primaria
Comunei
Topleț
Primaria
Comunei
Breznița
Ocol
Primaria
Comunei
Drobeta
Turnu
Severin

Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală

Administrație
corespunzător
locală

44

Primaria
Comunei
Dubova

Administrație
corespunzător
locală

45

Primaria
Comunei
Eșelnița

Administrație
corespunzător
locală

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Pozitiv
Colaborare

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare

545

46

Primaria
Comunei
Ilovița

47

Primaria
Comunei
Orșova

48

Primaria
Comunei
Svinița

49

Riviera by
Queen's

Servicii
cazare

corespunzător

50

Pensiunea
Taka

Servicii
cazare

corespunzător

51

Pensiunea
Alina si
Sorin

Servicii
cazare

corespunzător

52

Vila Ysa

Servicii
cazare

corespunzător

53

Casa de
vacanta
Belvedere

Servicii
cazare

corespunzător

Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală
Administrație
corespunzător
locală

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Pozitiv
Colaborare

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv

Implicare,
reglementari
specifice

Pozitiv
Colaborare
Pozitiv
Colaborare

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

546

54

Casa de
vacanta
Andrei

Servicii
cazare

corespunzător

55

Casa
Wooden
Sanctuary

Servicii
cazare

corespunzător

56

Casa Laura

Servicii
cazare

corespunzător

57

Casa Sky

Servicii
cazare

corespunzător

58 Vila Gabriela

Servicii
cazare

corespunzător

59

Casa Palos

Servicii
cazare

corespunzător

60

Casa de
vacanta
Constantin

Servicii
cazare

corespunzător

61

Casa Karina

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

547

62

Casa de
vacanta
Ioana

Servicii
cazare

corespunzător

63

Casa Raul

Servicii
cazare

corespunzător

64

Pensiunea
Dunavis

Servicii
cazare

corespunzător

65

Casa Vetuta

Servicii
cazare

corespunzător

66

Casa Elena

Servicii
cazare

corespunzător

67

Cabana Elis

Servicii
cazare

corespunzător

68

Casa Bruno

Servicii
cazare

corespunzător

69

Casa de
vacanta
Chiva

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
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70

Casa de
vacanta
Crina

Servicii
cazare

corespunzător

71

Casa Verde

Servicii
cazare

corespunzător

Pensiunea
72 Elite Holiday
Resort

Servicii
cazare

corespunzător

73

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Casa Toto

74 Casa Ducana

75

Casa de
vacanta
Jasmi&Isa

Servicii
cazare

corespunzător

76

Casa cu
Hamace

Servicii
cazare

corespunzător

77

Cabana
Alexandreea

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
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78

Pensiunea
Red House

79 Casa Optima

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

80

Pensiunea
Damiro

Servicii
cazare

corespunzător

81

Casa
Pescarului

Servicii
cazare

corespunzător

82

Casa
Marinela

Servicii
cazare

corespunzător

83

Vila Arjana

Servicii
cazare

corespunzător

84

Pensiunea La
Faleza

Servicii
cazare

corespunzător

85

Casa Andrei
Toto

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

550

86

Casa Fanu

Servicii
cazare

corespunzător

87

Casa Patryk

Servicii
cazare

corespunzător

88

Casa Jeni

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

89 Casa Patricia

90

Pensiunea
Oliver

Servicii
cazare

corespunzător

91

Casa Clau

Servicii
cazare

corespunzător

92

Casa de
vacanta
Raisa

Servicii
cazare

corespunzător

93

Casa Ingrid

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

551

94

Casa Evelyn

Servicii
cazare

corespunzător

95

Casa Anne

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

96 Casa din Vis

97

Casa de
vacanta
Rares

Servicii
cazare

corespunzător

98

Casa de
vacanta Sofia

Servicii
cazare

corespunzător

99 Casa Ermilia

Servicii
cazare

corespunzător

100

Casa
Alexandra

Servicii
cazare

corespunzător

101

Casa de
vacanta Paty

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

552

102

Pensiunea
Wanted

Servicii
cazare

corespunzător

103

Pensiunea
Aby Sunrise

Servicii
cazare

corespunzător

104 Casa Doma

Servicii
cazare

corespunzător

Pensiunea
Manea

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

108 Casa Soseco

Servicii
cazare

corespunzător

109 Casa Noastra

Servicii
cazare

corespunzător

105

106 Casa Darius

107

Hotel
Meridian

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

553

110 Casa Andrei

Servicii
cazare

corespunzător

111

Casa La
Faleza

Servicii
cazare

corespunzător

112

Casa
Antoaneta

Servicii
cazare

corespunzător

113

Casa Uila

Servicii
cazare

corespunzător

114

Hotel
Apolodor

Servicii
cazare

corespunzător

115

Casa Floarea
Soarelui

Servicii
cazare

corespunzător

116

Casa Vlad

Servicii
cazare

corespunzător

117

Hotel
Flamingo
ResidenceComplex
Manea

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

554

118

Casa de
Vacanta
Emma

119 Casa Decebal

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

120

Cabana
Rustica

Servicii
cazare

corespunzător

121

Casa de
vacanta E&D

Servicii
cazare

corespunzător

122

Casa de
vacanta
Horia

Servicii
cazare

corespunzător

123

Pensiunea
Axa

Servicii
cazare

corespunzător

124

Casa Oana

Servicii
cazare

corespunzător

125

Vila Frans

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

555

126

Casa La
Albina

Servicii
cazare

corespunzător

127

Cabana
Plapumioara

Servicii
cazare

corespunzător

128

Casa La
Cabana

Servicii
cazare

corespunzător

129

Casa Radu

Servicii
cazare

corespunzător

130 Casa Marin

Servicii
cazare

corespunzător

corespunzător

131

Casa Alina

132

Vila Sarra

Ecoturism

corespunzător

133

Casa Roka

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

556

134

Cabana
Clisura
Dunarii

Servicii
cazare

corespunzător

135

Casa
Romana

Servicii
cazare

corespunzător

136

Pensiunea
Maria
Teodora

Servicii
cazare

corespunzător

137

Vila Selina

Servicii
cazare

corespunzător

138

Casa Yuppy
1&Yuppy 2

Servicii
cazare

corespunzător

139

Casa De la
Dunare

Servicii
cazare

corespunzător

140

Casa de
vacanta Sarti

Servicii
cazare

corespunzător

Pensiunea
141 Danube Mai
Do

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

557

142 Casa Mircea

Servicii
cazare

corespunzător

143

Pensiunea
Maria La
Dorca

Servicii
cazare

corespunzător

144

Pensiunea
Doina

Servicii
cazare

corespunzător

145

Pensiunea
Bijou

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Vila
146 Mustaciosul
Dunarii

147

Cabana
Rosie

Servicii
cazare

corespunzător

148

Casa Wolf

Servicii
cazare

corespunzător

149

Casa de
vacanta
Robert

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

558

Servicii
cazare

corespunzător

151 Cabana Myle

Servicii
cazare

corespunzător

152

Casa Teo

Servicii
cazare

corespunzător

153

Vila Mary

Servicii
cazare

corespunzător

154

Casa Elena

Servicii
cazare

corespunzător

155

Casa de
Cultura
Orsova

Servicii
cazare

corespunzător

156

Asociatia
Europeana
Defileul
Dunarii
Orsova

Servicii
cazare

150

Casa
Valentin

Phoenix SRL
157
Orsova

Servicii
cazare

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
559

158

Pensiunea
Fatima

Servicii
cazare

corespunzător

159

Pensiunea
Alegria

Servicii
cazare

corespunzător

160

Pensiunea
Mont Blanc

Servicii
cazare

corespunzător

161

Pensiunea
Alex

Servicii
cazare

corespunzător

162

Vila New
Exclusive

Servicii
cazare

corespunzător

163

Pensiunea
Ancora

Servicii
cazare

corespunzător

164

Pensiunea
Danubia

Servicii
cazare

corespunzător

165

Casa cu
Smochini

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

560

166

Casa
Amadeus

167 Casa Boema

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

168

Pensiunea
Maria
Teodora

Servicii
cazare

corespunzător

169

Pensiunea
Riviera 990

Servicii
cazare

corespunzător

170

Pensiunea
Casa Aless

Servicii
cazare

corespunzător

171

Dulce
Cabana

Servicii
cazare

corespunzător

172

Pensiunea
Steaua
Dunarii

Servicii
cazare

corespunzător

173

Pensiunea La
Ponton

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

561

Servicii
cazare

corespunzător

175 Casa Megan

Servicii
cazare

corespunzător

Casa
Brancoveanu

Servicii
cazare

corespunzător

177 Casa Celestin

Servicii
cazare

corespunzător

174

176

Cabana
Ogradena

178

Casa Ana
Serena

Servicii
cazare

corespunzător

179

Pensiunea
Iulia

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

180 Casa Carole

181

Pensiunea
Miraj

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

562

182

Casa
Flaviana

Servicii
cazare

corespunzător

183

Pensiunea La
Nemtoaica

Servicii
cazare

corespunzător

184

Vila
Exclusive

Servicii
cazare

corespunzător

185

Casa Alba

Servicii
cazare

corespunzător

186

Pensiunea
Evica

Servicii
cazare

corespunzător

187

Casa Stella

Servicii
cazare

corespunzător

188

Pensiunea
Aprilie

Servicii
cazare

corespunzător

189

Cabana
Pescarului

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

563

190

Vila
Cristiane

191 Casa Adrian

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

192

Casa
AliSande

Servicii
cazare

corespunzător

193

Pensiunea
Septembrie

Servicii
cazare

corespunzător

194

Vila Victor

Servicii
cazare

corespunzător

195

Vila Diana

Servicii
cazare

corespunzător

196

Casa Eva

Servicii
cazare

corespunzător

197

Pensiunea
Cazanele
Dunarii

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

564

198

La Vella
Yachting
Club

Servicii
cazare

corespunzător

199

Vila
Hercules

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

200 Casa Anacor

201

Pensiunea
Melba

Servicii
cazare

corespunzător

202

Naiya

Servicii
cazare

corespunzător

203

Cabanutele
Dubova

Servicii
cazare

corespunzător

204

Pensiunea
Decebal

Servicii
cazare

corespunzător

205

Pensiunea
Rex

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

565

206

Casutele
Alexia

Servicii
cazare

corespunzător

207

Pensiunea La
Moara

Servicii
cazare

corespunzător

208

Pensiunea
Mraconia

Servicii
cazare

corespunzător

209 Casa Marina

Servicii
cazare

corespunzător

210

Casa Axa

Servicii
cazare

corespunzător

211

Don Bosco

Servicii
cazare

corespunzător

212 Casa Dorului

Servicii
cazare

corespunzător

213 Vila Simbol

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

566

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

219 Casa Mraco

Servicii
cazare

corespunzător

220 Casa Maria

Servicii
cazare

corespunzător

221 Vila Andrei

Servicii
cazare

corespunzător

214

Casa
Beatrice

215 Perla Dunarii

216

Complex
Lacustru

217 Casa Corina

218

Casutele
Pescarilor

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

567

222 View House

Servicii
cazare

corespunzător

223

Servicii
cazare

corespunzător

224 Casa Suzana

Servicii
cazare

corespunzător

225 Vila Mirific

Servicii
cazare

corespunzător

226 Vila Donau

Servicii
cazare

corespunzător

227 Casa cu Flori

Servicii
cazare

corespunzător

228 Casa cu Lei

Servicii
cazare

corespunzător

Pensiunea
BellaVista

Servicii
cazare

corespunzător

229

Casa Zaza

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

568

230

Cabana
Dubova

Servicii
cazare

corespunzător

231

Casa de
vacanta
David

Servicii
cazare

corespunzător

Casa de
vacanta
232 Cazanele
Dunarii din
Dubova

Servicii
cazare

corespunzător

233

Casa
BeaSara

Servicii
cazare

corespunzător

234

Casa
Marbella

Servicii
cazare

corespunzător

235

Casa de
vacanta
Daria

Servicii
cazare

corespunzător

236

Casa
Panoramic

Servicii
cazare

corespunzător

237

Casa
Camelia

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
569

238 Vila Teodor

Servicii
cazare

corespunzător

239

Vila Cassa D
Amici

Servicii
cazare

corespunzător

240

Casa de
vacanta
Kolo-San

Servicii
cazare

corespunzător

241

Casa de
vacanta
Philadelphia

Servicii
cazare

corespunzător

242

Casa La
Cazane

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

243 Casa Lucian

244

Casa
Galbena

Servicii
cazare

corespunzător

245

Casa de
vacanta
Harry

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

570

246 Casa Adriana

Servicii
cazare

corespunzător

247 Casa Elvina

Servicii
cazare

corespunzător

248

Casa La
Spaniolu

Servicii
cazare

corespunzător

249

Casa Elena

Servicii
cazare

corespunzător

250

Casa
Liubliana

Servicii
cazare

corespunzător

251

Casa Cu
Zorele

Servicii
cazare

corespunzător

252

Vila Golful
Dunarii

Servicii
cazare

corespunzător

253

Pensiunea
Dubova

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

571

254

Casa de
vacanta
Madona

Servicii
cazare

corespunzător

255

Casa de
oaspeti
Dunarea la
Cazane

Servicii
cazare

corespunzător

256 Casa Costel

Servicii
cazare

corespunzător

257

Vila La
Faleza

Servicii
cazare

corespunzător

258

Casa
Cattaleya

Servicii
cazare

corespunzător

259

Casa
Olympia

Servicii
cazare

corespunzător

260 Casa Zoran

Servicii
cazare

corespunzător

Pensiunea
Golful
Dubova

Servicii
cazare

corespunzător

261

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

572

262

Casa de
vacanta Atlas

Servicii
cazare

corespunzător

263

Pensiunea La
Rabla

Servicii
cazare

corespunzător

264 Casa Rodica

Servicii
cazare

corespunzător

265

Vila Victor
Cazanele
Dunarii

Servicii
cazare

corespunzător

266

Casa Nico
House

Servicii
cazare

corespunzător

267

Casa Pestera
Ponicova

Servicii
cazare

corespunzător

268 Casa Bimba

Servicii
cazare

corespunzător

269 Casa Calypso

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

573

Vila Golful
Dunarii

Servicii
cazare

corespunzător

271 Casa Nicole

Servicii
cazare

corespunzător

272

Casa Telteu
Florian

Servicii
cazare

corespunzător

273

Villa Duo
Blanc

Servicii
cazare

corespunzător

274

Pensiunea
Cazanele
Mari

Servicii
cazare

corespunzător

Servicii
cazare

corespunzător

270

275 Vila Darian

276

Cabana
Delfinul

Servicii
cazare

corespunzător

277

Dream
Tricule

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

574

Casa
Sviniceana

Servicii
cazare

corespunzător

279 Casa David

Servicii
cazare

corespunzător

280

Agropensiun
e Greben

Servicii
cazare

corespunzător

281

Casa de
vacanţă
Orizont

Servicii
cazare

corespunzător

282

Casa de
vacanţă Iris

Servicii
cazare

corespunzător

283

Cabana
Andreea
Sviniţa

Servicii
cazare

corespunzător

284

Popas
Turistic
Starişte

Servicii
cazare

corespunzător

285

Casa Ema

Servicii
cazare

corespunzător

278

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

575

286

Pensiunea
Lorena

Servicii
cazare

corespunzător

287

Pensiunea
Ecaterina

Servicii
cazare

corespunzător

288

Cabana Perla
Clisurii

Servicii
cazare

corespunzător

Pensiunea
S.C.RI
289
CASA
ISABELLA
SRL

Servicii
cazare

Pensiunea
SANELLA

Servicii
cazare

corespunzător

Bungalou
291 GPC&GAB
RYEL SRL

Servicii
cazare

corespunzător

290

Camera
Inchiriat SC
Clisura
292
Dunarii
Danubian
Border
Pensiunea
293
SNEJANA

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Servicii
cazare

corespunzător

Informare si
cunoasterea

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
576

294

Pensiunea
Dunarea

Servicii
cazare

corespunzător

295

Pensiunea
Happy Fish

Servicii
cazare

corespunzător

296

Pensiunea
Elis

Servicii
cazare

corespunzător

297

Pensiunea
Kenik

Servicii
cazare

corespunzător

298

Cabana
Rustică
Baziaș

Servicii
cazare

corespunzător

299

Pensiunea
Alexandra

Servicii
cazare

corespunzător

300

Pensiunea
Pescărușul

Servicii
cazare

corespunzător

301

Casa de
vacanță
Divici

Servicii
cazare

corespunzător

valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
577

302

Vila Gina

Servicii
cazare

corespunzător

303

Cabana Apus
de Soare

Servicii
cazare

corespunzător

304

Casa
Giovanni

Servicii
cazare

corespunzător

305

Pensiunea
Gernic 100

Servicii
cazare

corespunzător

306

Pensiunea
Danubio

Servicii
cazare

corespunzător

307

Pensiunea
Deian

Servicii
cazare

corespunzător

308

Pensiunea
Casa Creța

Servicii
cazare

corespunzător

309

Pensiunea
Căunița

Servicii
cazare

corespunzător

valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor
578

310

Pensiunea
Villa Rustică

Servicii
cazare

corespunzător

311

Pensiunea
Danube
Village

Servicii
cazare

corespunzător

312

Căsuțe
vacanță
Podul Gorni

Servicii
cazare

corespunzător

313

USAMV
Banatului
Timișoara

Învățământ
universitar

314

Univ.Buc.CCMESI

Învățământ
universitar

Univ.Buc.Învățământ
315 Fac.Geologie
universitar
-Geofizică

valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale
Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

Bun

Colaborare

Pozitiv

informarea
vizitatorilor

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

Informarea
studentilor si
participarea la
activitați de
practică
studentească
Informarea
studentilor si
participarea la
activitați de
practică
studentească
Informarea
studentilor si
participarea la
activitați de
practică
studentească
579

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

Învățământ
liceal

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

Învățământ
gimnazial

corespunzător

Informare si
cunoasterea

Bun

Colaborare

Pozitiv

316

Școala
gimnazială
Ilovița

Învățământ
gimnazial

317

Liceul
teoretic
”Traian
Lalescu” Orșova

Învățământ
liceal

Școala cu
Învățământ
318 clasele I-VIII
gimnazial
Sichevița

Școala cu
Învățământ
319 clasele I-VIII
gimnazial
Gârnic
Liceul
tehnologic
”Clisura
320
Dunării”
Moldova
Nouă
Școala cu
321 clasele I-IV
Dubova

Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
580

valorilor ariei
naturale
Școala cu
clasele i-VIII
Învățământ
322
”Pamfil
gimnazial
Șeicaru”
Orșova
Școala cu
Învățământ
323 clasele I-VIII
gimnazial
Eșelnița

Școala cu
Învățământ
324 clasele I-VIII
gimnazial
Berzasca

Școala cu
Învățământ
325 clasele I-VIII
gimnazial
Svinița

Școala cu
Învățământ
326 clasele I-VIII
gimnazial
Coronini

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
581

corespunzător

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

328

Muzeul
Banatului
Timișoara

Conservare si
expunere
artefacte
corespunzător
istorice și
culturale

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

329

Muzeul
Banatului
Montan
Reșița

Conservare si
expunere
artefacte
corespunzător
istorice și
culturale

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

Muzeul
Conservare si
Regiunii
expunere
330 Porților de
artefacte
corespunzător
Fier
istorice și
DrTrSeverin
culturale

Informare si
cunoasterea
valorilor ariei
naturale

Bun

Colaborare

Pozitiv

Școala cu
Învățământ
327 clasele I-VIII
gimnazial
Pojejena

Informarea
elevilor si
participarea la
activitați de
educație
ecologică
Participarea in
cadrul
evenimentelor
de mediatizare
specifice de
mediu
Participarea in
cadrul
evenimentelor
de mediatizare
specifice de
mediu
Participarea in
cadrul
evenimentelor
de mediatizare
specifice de
mediu

582

Analiza factorilor interesaţi II

Tabel nr.332

Categorie factori
interesați

Ministerul Mediului,Apelor
și Pădurilor-

Regia Națională a
Pădurilor-Romsilva

Natura relaţiei dintre
părţile interesate şi aria
protejată

Aspecte pozitive şi
oportunităţi de
cooperare şi
colaborare

Aspecte care necesită
atenţie; ameninţări şi
probleme

Autorităţi de mediu, de reglementare şi control activităţi
Coordonare
Implementarea
Nu s-au identificat
politicilor de mediu la
nivel ariei naturale
protejate

Coordonare,subordonare.

Asigurare resurselor
necesare administrarii
ariei naturale protejate
managementului
Asigurarea coordonarii
metodologice
administrației parcului

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Importanţă

Imbunătatirea
mananagementului ariei
natuarle protejate și a cadrului
legal in materie de arie naturală
protejată

Imbunatatire managementului
ariei naturale protejate si intarii
capacitatii administrartive a
administrației parcului
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Agenția Națională de
Administrare a Ariilor
Naturale Protejate

Cordonare metodologica

Respectarea cadrului
legal pentru regimul de
habitat natural protejat

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Propunerilor pentru noile
politici privind protecția
mediului, gestionarea
deșeurilor, utilizarea resurselor
energetice biologice

Agenția Națională de
Protecția Mediului

Colaborare

Respectarea cadrului
legal pentru regimul de
habitat natural protejat

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Propunerilor pentru noile
politici privind protecția
mediului, gestionarea
deșeurilor, utilizarea resurselor
energetice biologice

Garda Națională de Mediu

Colaborare

Motivația se bazează pe
respectarea cadrului
legal pentru regimul de
habitat natural protejat

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Propunerilor pentru noile
politici privind protecția
mediului, gestionarea
deșeurilor, utilizarea resurselor
energetice biologice

Garda de Mediu Mehedinți
/Caraș-Severin

Colaborare

Motivația se bazează pe
respectarea cadrului
legal pentru regimul de
habitat natural protejat

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Propunerilor pentru noile
politici privind protecția
mediului, gestionarea
deșeurilor, utilizarea resurselor
energetice biologice
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Agenția pentru Protecția
Mediului Caraș Severin și
Mehedinți

Colaborare

Respectarea cadrului
legal pentru regimul de
habitat natural protejat

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Propunerilor pentru noile
politici privind protecția
mediului, gestionarea
deșeurilor, utilizarea resurselor
energetice biologice

Ministerul Administrației si Internelor
Inspectoratul Județean al
Poliției de Frontieră Caraș
Severin și Mehedinți

Colaborare

Paza si controlul asupra
activitatilor din zona
frontierei de stat a
Romaniei

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Rezutate positive asupra ariei
naturale protejate

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Caraș Severin și
Mehedinți

Colaborare

Paza si controlul asupra
activitatlor din
institutilor,a ordinii si
linistii publice

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Rezutate positive asupra ariei
naturale protejate

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Interventii asupra incendiilor

Colaborare
Inspectoratul pentru Situații
de Urgență-Drobeta
Mehedinți- și Semenic
Caraș Severin

Este structură
specializată destinată să
execute misiuni de
prevenire, monitorizare
și gestionare a situațiilor
de urgență, interventii
asupra incendiilor
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Inspectoratul Școlar
Județean Caraș Severin și
Mehedinți

Colaborare

Rol important in
diseminarea cunostițelor
despre mediu si
ecosisteme naturale

Respectul pentru natura

Grija pentru durabilitatea si
gestionarea protectiei mediului

Alte Instituții și Administrați județene și locale
Instituția Prefectului Caraș
Severin și Mehedinți

Colaborare

Consiliul Județean
Mehedinți

Colaborare

Consiliul Județean Caraș
Severin și Mehedinți

Colaborare

Primării ale unitaților
administrative (Berzasca,
Cărbunari, Coronini,
Gârnic, Moldova Nouă,
Pojejena, Sichevița, Socol,
Șopotu Nou, Topleț,
Breznița Ocol, Drobeta

Colaborare

Acestea au capacitatea
de a reglementa
activitățile de pe
teritoriul urban prin
Planuri/proiecte/startegii
de dezvoltare,etc
Acestea au capacitatea
de a reglementa
activitățile de pe
teritoriul urban prin
Planuri/proiecte/startegii
de dezvoltare,etc
Acestea au capacitatea
de a reglementa
activitățile de pe
teritoriul urban prin
Planuri/proiecte/startegii
de dezvoltare,etc
Acestea au capacitatea
de a reglementa
activitățile de pe
teritoriul urban prin
Planul Urbanistic
General.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora.

Corelarea proiectelor
urbanistice cu planurile de
management ale ariilor
protejate.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Corelarea proiectelor
urbanistice cu planurile de
management ale ariilor
protejate.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Corelarea proiectelor
urbanistice cu planurile de
management ale ariilor
protejate.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Corelarea proiectelor
urbanistice cu planurile de
management ale ariilor
protejate.
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Turnu Severin, Dubova,
Eșelnița, Ilovița, Orșova,
Svinița)
Administrația Bazinală de
Apă Banat- SGA Reșița și
SGA Mehedinți

Colaborare
.

Acestea au capacitatea
de a reglementa
activitățile privind
gestionarea apei,
gestionarea apelor
uzate.
Scopul este de a
îmbunătăți starea de
conservare a acestora.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Inspectoratul Școlar
Județean Caraș Severin și
Mehedinți

Colaborare

Respectul pentru natura

Grija pentru durabilitatea si
gestionarea protectiei mediului

Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară
Caraș Severin și Mehedinți

Colaborare

Rol important in
diseminarea cunostițelor
despre mediu si
ecosisteme naturale
Au baza de date cu toate
proprietățile înregistrate
și pot fi consultate dacă
anumite construcții
respectă legislația

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Îmbunătățirea cunoștințelor
despre protecția mediului, cu
privire la ariile naturale
protejate și la siturile Natura
2000

îmbunătățirea sistemelor
energetice pentru a facilita
migrația peștilor

Ministerul Administrației si Internelor
Inspectoratul Județean al
Poliției de Frontieră Caraș
Severin și Mehedinți

Colaborare

Inspectoratul Județean de
Jandarmi Caraș Severin și
Mehedinți

Colaborare

Paza si controlul asupra
activitatlor din zona
frontierei de stat a
Romaniei
Paza si controlul asupra
activitatlor din
institutilor,a ordinii si
linistii publice

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Păstrarea integrității si
respectarea legislației specifice
ariei naturale protejate

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Păstrarea integrității si
respectarea legislației specifice
ariei naturale protejate
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Colaborare
Este structură
specializată destinată să
execute misiuni de
prevenire, monitorizare
și gestionare a situațiilor
de urgență, interventii
asupra incendiilor

Inspectoratul pentru Situații
de Urgență-Drobeta
Mehedinți- și Semenic
Caraș Severin

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Interventii asupra incendiilor

Agenți economici
S.C.Hidrolectrica S.A.,
sucursala Hidrocentrale „
Porţile de Fier”

Colaborare

Prin procese de
reamenajare se pot
propune măsuri pentru
facilitarea și asigurarea
migrației speciilor de
pești.
De asemenea, „golirea”
lacului de acumulare,
ținând cont de ecologia
speciilor de păsări
cuibăritoare și de
perioada de reproducere
a majorității speciilor de
pești.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Aceștia pot afla mai multe
despre ecologie, etologie a
speciilor care depind de
habitatele acvatice in
concordanță cu continuitatea
apeiin zona terestră a
malurilor
Ei pot lua decizia mai
prietenoasă cu natura.

SC Distribuție Energie
Oltenia SA

Colaborare

Ele pot impulsiona
infrastructura de
transport a curentului
prin izolarea rețelelor
electrice.

Prevenirea incălcării
legislației specifice și
nerespectarea acestora

Îmbunătățirea cunoștințelor lor
despre zonele protejate și
siturile Natura 2000
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4.2. Utilizarea terenului
Suprafaţa redusă a terenurilor agricole evidenţiază caracterul de subzistenţă al agriculturii din
Parcul Natural Porţile de Fier. Astfel, terenurile agricole ocupă 28500 ha - 24,6 % din suprafaţa totală
a parcului, cele mai mari ponderi ale terenurilor agricole, peste 70 % din suprafaţa localităţii
întâlnindu-se în comunele Coronini şi Socol, iar cele mai reduse, sub 15 %, în comunele Dubova,
Eşelniţa şi Cărbunari şi în municipiul Drobeta Turnu Severin. Se constată faptul că peste 70 % din
terenurile agricole se găsesc pe teritoriul judeţului Caraş - Severin, unde densitatea localităţilor este
mult mai ridicată şi unde elementele cadrului natural au favorizat dezvoltarea activităţilor agricole.
Pe teritoriul judeţului Mehedinţi, relieful fiind mult mai accidentat, terenurile agricole ocupă
suprafeţe mai restrânse, situate mai ales pe suprafeţele de nivelare şi în apropierea Dunării.
Structura suprafeţei agricole este următoarea: păşuni 15,20%, terenuri arabile 11,91%, fâneţe
6,65%,vii şi livezi 0,65%.
Ponderea redusă a terenurilor arabile evidenţiază productivitatea redusă a culturii plantelor, cea
mai mare parte a terenurilor productive fiind inundate odată cu realizarea lacului de acumulare Porţile
de Fier I.
Pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier sunt practicate următoarele culturi: predominant
este porumbul, care se cultivă pe circa 50 % din terenurile arabile, urmat de grâu şi secară, cultivate
pe aproximativ 20 % din terenurile arabile, şi de culturi de cartofi.
Păşunile ocupă o suprafaţă de peste 12600 ha. Păşunile reprezintă mai mult de 50 % din
terenurile agricole în următoarele comune: Berzasca, Brezniţa-Ocol, Pojejena, Socol, Sviniţa,
Eşelniţa, iar în comunele Dubova şi Şopotu Nou ele reprezintă mai puţin de 25 % din terenurile
agricole.
Fâneţele ocupă la rândul lor o suprafaţă de peste 7698 ha, cele mai mari suprafeţe găsindu-se
pe teritoriul comunelor Sicheviţa - circa 1700 ha, Berzasca, Pojejena, Sviniţa şi Moldova Nouă, între
500 şi 1000 ha de fâneţe. Fâneţele au o pondere de peste 30 % din suprafeţele agricole ale comunelor
Şopotu Nou, Dubova, Sicheviţa, Eşelniţa, Sviniţa şi a oraşului Orşova.
În urma comparării suprafeţelor ocupate de păşuni şi fâneţe în Parcul Natural Porţile de Fier,
constatăm faptul că în judeţul Caraş-Severin se găsesc peste 77 % din păşuni şi peste 70 % din fâneţe
din suprafeţele agricole din cadrul Parcului, ceea ce se explică prin densitatea mai mare a aşezărilor
risipite din regiunile favorabile acestor utilizări ale terenurilor.
Viile ocupă suprafeţe restrânse în Parcul Natural Porţile de Fier, totalizând doar circa 400 ha,
din care 220 ha se găsesc pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă.
Livezile ocupă suprafeţe şi mai reduse - în total circa 452 ha, din care peste jumătate se găsesc
pe teritoriul comunei Sicheviţa şi oraşului Moldova Nouă.
În acest moment, practicile agriculturii ecologice nu sunt foarte mult implementate şi
popularizate de structurile specifice în rândul cetăţenilor.
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Practicile specifice agriculturii ecologice cuprind:
a) Rotaţia culturilor ca premisă a folosirii eficiente a resurselor fermei.
b)Limite foarte stricte privind folosirea pesticidelor sintetice chimice şi a îngrăşămintelor
chimice, a antibioticelor pentru animale, a aditivilor alimentari şi a altor substanţe complementare
folosite pentru prelucrarea produselor agricole
c)Interzicerea folosirii organismelor modificate genetic
d)Valorificarea resurselor existente la faţa locului, ca de pildă folosirea ca fertilizator a
gunoiului provenit de la animale şi a furajelor produse la fermă
e)Alegerea unor specii de plante şi animale rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor
locale
f)Creşterea animalelor în libertate şi adăposturi deschise şi hrănirea acestora cu furaje
ecologice
g)Folosirea unor practici de creştere a animalelor adaptate fiecărei rase în parte
În tabelul nr.333 sunt redate tipurile de utilizare a terenului, din perimetrul ariilor naturale
protejate administrate:
Lista tipurilor de utilizări ale terenului
Tabel nr.333

Nr.

Clasă CLC*

Suprafaţă
totală
ocupată
[ha]

Ponderea din
suprafaţa sitului
[%]
7,45

1

511 cursuri de apa (water
course )

9552,01

0,26

3

132 gropi de gunoi (dumb
sites)
222 livezi (Fruit tree and berry
plantations)

452,502

0,35

4

411 Mlastini ( Inland marshes)

37,21

0,03

5

311 Paduri de foioase(Broad
leaved forest)

83017

64,76

6

242 Zone de culture complexe
(Complex cultivation patterns)

598,85

0,47

2

336,93
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7

8

9

10
11
12
13
14

15

16

112 Spatiu urban discontinue
sii spatial rural ( Discontinous
urban fabric)
121 Unitati industrial sau
comerciale ( industria or
commercial units)
243 Terenuri predominant
Agricole in amestec cu
vegetatie natura ( land
principaly occupied by
agriculture with significant of
natural vegetation)
131 Zone de extracție a
minerurilor (mineral extraction
sites)
313 Paduri mixte (mixed forest
)
321 Pajisti naturale (natural
grasslands)
211 Terenuri arabile neirigate
(non-irrigated arable land)
231 Pasuni secundare (
pastures)
324 Zone de tranzitie cu arbusti
( in general defrisate)
(Transitional woodland –
shrub)
221 Vii ( Vineyards)
Total

1393,104

1,09

102,104

0,08

6062

4,73

371,27

0,29

774,84

0,6

2336,9

1,82

2137,1

1,67

12691

9,9

7351,7

5,73

400,65

0,31
99,54

* - Clase "Corine Land Cover" conform nomenclatorului.
Corespunzător acestei secţiuni este anexată Harta utilizării terenului (Anexa 3.14.)
Sursa info https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018
4.3. Administratori, gestionari şi utilizatori
La nivelul unitaților administrativ teritoriale și al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
nu există înformații complete privind administratorii /gestionarii de terenuri sau dacă acestea există
,înstituțiile nu au răspuns solicitării administrației parcului de a le pune la dispoziție.
-Administratori de fonduri forestiere : Regia Nationala a Padurilor prin Diretiile Silvice Mehedinți și
Caraș-Severin ,cele 7 ocoale silvice: Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin,Ocolul Silvic Orşova ,
Ocolul Silvic Băile Herculane,Ocolul Silvic Berzeasca, Ocolul Silvic Moldova Nouă, Ocolul Silvic
Bozovici, Ocolul Silvic Sasca Montana
591

Gestionarii de Fonduri cinegetice : Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
Mehedinți, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin, Asociația
Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bahna
Administratorii resurselor de apa : Administraţia Naţională ,,Apele Române” cu 2 Administrații
Bazinale de Apă , Banat și Jiu
Căile de comunicatie :Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere , Compania
Naţională de Căi Ferate "CFR" - SA și Administratia Fluvială a Dunarii de Jos.
4.4. Infrastructură şi construcţii
În Parcul Natural Porţile de Fier, transporturile feroviare sunt prezente pe sectorul Drobeta
Turnu-Severin - Orşova - Topleţ, desfăşurat în sectorul Gura Văii - Orşova pe o singură linie, pe care
datorită reliefului accidentat s-au construit numeroase tuneluri şi viaducte. Linia ferată este în
întregime electrificată. În Parcul Natural se află gările Gura Văii, Vârciorova şi Orşova.
Căile principale de transport rutier de pe teritoriul parcului sunt porţiunea din drumul E70 între
Drobeta Turnu Severin - Orşova - Topleţ, precum şi DN 57, Orşova - Moldova Veche - Pojejena Oraviţa, construit în lungul Dunării, principala cale de acces în cele mai multe localităţi ale Parcului
Natural Porţile de Fier. DN57 este modernizat.
De la Moldova Veche porneşte un drum modernizat, prin Moldova Nouă, spre Cărbunari şi
Sasca Montană. De asemenea, din Moldoviţa se desprinde un drum care trece prin Gârnic şi coboară
prin Sicheviţa în DN 57. Accesul în zona interioară se face în special prin drumuri forestiere şi
comunale, nemodernizate, spre Iloviţa şi Bahna, ramificaţie din E 70, Bigăr, din Cozla, 17 km şi spre
Eibenthal, drum modernizat.
Drumurile auto forestiere de pe raza Parcului Natural Porţile de Fier sunt prezentate în Anexa
nr. 8 – Drumuri forestiere.
Transportul fluvial se realizează prin porturile Drobeta Turnu Severin, Orşova, Moldova Veche
şi Drencova, însă traficul acestora s-a redus foarte mult în ultimii ani, datorită condiţiilor economice
actuale. Administrarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor acestor porturi este realizată de
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale " SA Giurgiu.
Corespunzător acestei secţiuni sunt anexate Harta infrastructurii rutiere şi căilor ferate (Anexa

4.5. Patrimoniu cultural
Parcul Natural Porţile de Fier este un spaţiu cu o istorie deosebită, care însă nu este valorificată
corespunzător, fapt ce duce la degradarea a numeroase obiective culturale.
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Manifestările etnofolclorice şi culturale reprezintă forme de atracţie a turiştilor, dar şi de
creare a unei identităţi culturale a spaţiului Parcului Natural Porţile de Fier.
Promovarea turistică a obiectivelor culturale reprezintă o soluţie de dezvoltare a turismului în Parcul
Natural Porţile de Fier, dar şi de obţinere a unor fonduri pentru amenajări minimale ale acestui spaţiu.
În arealul Parcului Natural Porțile de Fier se regăsesc monumente și situri arheologice,
precum și obietive de valoare culturală și etnografică, redate succint în tabelul nr.334:
Lista monumentelor și siturilor arheologice
Tabel nr.334
Monumente şi situri arheologice
Localitatea
Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Obiectul ocrotirii
Fortificaţie de pământ; Epocă neprecizată

„Cetatuia” la 2 km N de Berzeasca
Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Necropolă; sec IX-XIV

„Sălişte – Valea Dragoselea” la 6 km N de Aşezare; sec IX-XIV
localitate
Loc.Berzasca, com Berzasca,

Aşezare; Neolitic

„Sit I”, la 1,5 km de sat, sub apă

Aşezare; Hallstatt, cultura Basarabi

Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Aşezare; Epoca Bronzului

„Sit II”, la 150 de metri de punctul „Sit I”
la 1,5 km de sat, sub apă
Loc.Berzasca, com. Berzasca,

Aşezare; Epoca medievală, sec. XIII-XIV

„Sit III” (Ogaşul Neamţului), în apropiere
de satul Liubcova, pe malul Dunării
Loc. Divici, com. Pojejena

Cetate; Latene, cultura geto-dacică

„Grad”, la 2.5 km V de sat

Aşezare; Latene, cultura geto-dacică, sec II a.Chr.sec I p.Chr

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Emeolitic

„Bişteg”, pe malul situat în stânga văii
satului
Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Meolitic, cultura Vinca

„Căuniţa de Sus” pe terasa mijlocie a
Dunării cuprinsă între Dealul Căuniţa şi

Aşezare; Hallstatt
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Dunăre, între valea Gornea şi Ogaşul
Căuniţei

Villa rustica: Epoca romană sec. II-III
Necropolă; Epoca medievală
Aşezare; Epoca bronzului

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Epipaleolitic

„Dealul Pazărişte”, la 2 km de sat la
intrarea în localitate dinspre Dunăre

Fortificaţie de pământ; Epoca bronzului
Aşezare; Epoca medievală timpurie, sec.IX-XI
Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. IX-XI

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Neolitic

„Locurile lungi”, pe terasa inferioară, între
valea Cameniţei şi Liubcova

Aşezare; Eneolitic

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Necropolă; Epoca medievală timpurie, sec. X-XI

„Ogaşul lui Udrescu”, la 1 km S de sat

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Epoca medievală, sec. XIV-XV

„Tirchevişte”, la 3 km de sat la capătul
estic al terasei Căuniţa de Sus

Necropolă; Epoca medievală, sec XIV-XV

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Neolitic

„Ţărmuri”, pe terasa joasă a Dunării
cuprinsă între şosea şi malul fluviului, la
cca. 2 km de sat

Aşezare; Epoca bronzului
Aşezare; Hallstatt
Aşezare; Epoca romană
Aşezare; Epoca medievală timpurie

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare fortificată; Epoca bronzului

„Vodneac”, pe malul Dunarii la NV de sat

Loc.Gornea, com. Sicheviţa

Aşezare; Epoca migraţiilor, sec. VIII-IX

„Zamoniţa”, la 3 km S de sat pe terasa
Dunării, dinspre podul Pazarişte

Necropolă, Epoca migraţiilor, sec VIII-IX

Loc.Liubcova, com. Berzasca

Aşezare; Neolitic

Necropolă, Epoca medievală timpurie, sec. IX-XII
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„Orniţa”, la 800 m V de sat, pe malul
Dunării
Loc.Liubcova, com. Berzasca

Aşezare; Epoca bronzului

„Stenca Liubcovei”, la 2 km E de sat, pe
malul Dunării în stânga şoselei

Cetate; Latene; cultura geto-dacică

Loc.Liubcova, com. Berzasca

Necropolă de incineraţie; Epoca bronzului, cultura
Gârla Mare

„Ţiglărie”, pe marginea estică a satului

Oraş Moldova Nouă

Aşezare romană minieră; Epoca romană, sec II-III

„Ogaşul Baieşului”, la 3 km N de oraş pe
Valea Bătrână

Oraş Moldova Nouă

Aşezare; Eneolitic

„ Ostrovul Decebal”, insulă în apele
teritoriale ale Dunării, în cartierul
Moldova Veche

Aşesarel Epoca bronzului
Necropolă; Epoca bronzului
Aşezare; Hallstatt
Aşezare; Latene, cultura geto-dacică
Aşezare; Epoca medievală

Oraş Moldova Nouă

Aşezare; Neolitic

„Raţ”, pe malul Dunării, la intrarea în
localitate, cartier Moldova Veche (Oraşul
Nou)

Aşezare; Epoca medievală

Oraş Moldova Nouă

Necropolă; Epoca romană; sec. II-III

„Sălişte”, la 1 km NE de localitate

Aşezare; Epoca migraţiilor; sec. IX-X

Oraş Moldova Nouă

Urme de locuire; Preistorie

„Valea Mare”, la 4 km E de oraş, în
cartierul Moldova Veche

Oraş Moldova Nouă

Aşezare; Epoca romană târzie, sec. III-IV
595

„Vinograda – Vlaskicraj”, la capătul estic
al localităţii, pe malul Dunării în Cartierul
Moldova Veche

Aşezare; Epoca medievală timpurie; sec IX-X

Loc.Coronini, com. Coronini

Aşezare; Epoca bronzului

„Cula”, la 600 m SE de sat

Fortificaţie; Latene, cultura geto-dacică
Aşezare; Epoca medievală
Fortificaţii; Epoca medievală

Loc.Coronini, com. Coronini

Urme de locuire; Epoca bronzului

„Gaura Chindiei I si II”, la 4 km E de sat,
peştera

Picturi rupestre
Urme de locuire; Epoca medievală
Picturi rupestre; Epoca medievala

Loc.Coronini, com. Coronini
„Gaura cu muscă”, la 3 km E de sat, în
peşteră

Urme de locuire; Perioada de tranziţie la Epoca
bronzului
Urme de locuire; Epoca migraţiilor
Urme de locuire; Epoca medievală

Loc.Pojejena, com. Pojejena

Aşezare; Neolitic timpuriu, cultura Starcevo-Cris

„Nucet”, la 200 m E de sat, pe malul
Dunării

Aşezare; Epoca daco-romană, sec II-IV

Loc.Pojejena, com. Pojejena

Castru; Epoca romană; sec II-IV

„Via Bogdanovici – Sitarniţa”, pe platoul
din spatele bisericii, la cca. 1 km de ţărm,
între DN 57 şi limita de N a comunei, pe
terasa superioară a Dunării

Canabae; Epoca romană; sec II-IV

Loc.Pojejena, com. Pojejena

Aşezare; Neolitic

„Zidirea”, la 500 m SE de sat, pe malul
inundat al Dunării

Cetate; Epoca medievală, sec. XIII-XIV

Necropolă; Epoca medievală; sec. XIII-XIV

Necropolă; Epoca medievală; sec XIII-XIV

Municipiul Drobeta Turnu-Severin, Cartier Aşezare; Epipaleolitic; Cultura Schela Cladovei
Schela Cladovei,
Aşezare; Neolitic timpuriu; Cultura Scarcevo – Criş
„Conducta IAS”, lângă staţia de pompare
Aşezare; Epoca bronzului; Cultura Gârla Mare
(aproape de limita Parcului, dar se află în
afara lui).
Aşezare; Hallstatt, sec.VIII-VI, a.Chr.
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Aşezare; Latene; Cultura Geto-Dacică, sec. I a.Chr. 1 p.Chr.
Aşezare; Epoca romană, sec. II-III
Necropolă; Epoca romană; sec. II-III
Aşezare; Epoca medievală târzie; sec. XVII-XVIII
Localitatea Gura Văii, municipiul Drobet
Turnu Severin

Fortificaţie romană târzie; Epoca romană târzie, sec
IV

„Insula Banului”

Fortificaţie romano-bizantină; Epoca romanobizantină, sec. IV-VI
Fortificaţie medievală; Epoca medievală, sec. XIVXV

Loc. Baziaş, com. Socol

Biserica fostei Mânăstiri Baziaş; sec. XIII; forma
actuală 1774; cult ortodox
Chilii; sec XVIII; cult ortodox
Zid de incintă; sec. XVIII

obiective de valoare culturală şi etnografică
Loc.Berzasca, com. Berzasca

Biserica „Sf.Arhangheli”; 1836; cult ortodox

Loc.Gornea, com. Sicheviţa, în valea
râului Cameniţa

Moara de sub Bişteg

Loc.Gornea, com. Sicheviţa, în valea
râului Cameniţa

Moara de la Cioaca

Loc.Gornea, com. Sicheviţa valea râului
Cameniţa

Moara lui Codreanu

Oraş Moldova Nouă

Biserica; 1780; transf.1971; cult romano-catolic

Loc.Valea Ravensca, com. Sicheviţa

Moara lui Juan, sec. XIX

Loc.Bahna, com. Iloviţa, str. Principală

Casa Maria Ghiţă, 1880

Loc.Iloviţa, com.Iloviţa

Casa de lemn Lungu Ghiţă; 1880

Municipiul Orşova

Biserica „Sf. Nicolae”; 1746; cult ortodox

Municipiul Orşova, lângă Piaţa Centrală

Biserica „Neprihănita Zamislire”, sec.XX; cult
romano-catolic

Loc.Gârnic, com.Gârnic, pe valea râului
Framensca

Ansamblu de mori; sec. XX
Moara lui Tilindar
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Moara Cotarlaică
Moara lui Berana
Moara lui Mastalic
Moara lui Nouă
Loc.Sicheviţa, com. Sicheviţa, pe valea
râului Cameniţa

Ansamblu de mori; sec. XX
Moara Bătrână
Moara Zaică
Moara lui Brăila
Moara lui Cocoş
Moara lui Martinovăţ
Moara lui Valeria

Loc.Sicheviţa, com. Sicheviţa, pe valea
râului Cameniţa

Ansamblu de mori; sec. XX
Moara din Luncă
Moara Zăsloane
Moara Creta Nouă
Moara lui Stoican
Moara de sub Cârşie

Loc.Sicheviţa, com. Sicheviţa, pe valea
râului Gremensca

Ansamblu de mori; sec. XX
Moara Soreştilor
Moara Nastache
Moara Zaica
Moara Cârhalii
Moara de la Firiz
Moara de la Jgheab

Corespunzător acestei secţiuni este anexată Harta bunurilor culturale clasate în patrimoniul cultural
național (Anexa 3.19.).
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4.6. Obiective turistice
Obiectivele turistice din arealul Parcului Natural Porțile de Fier sunt redate succint în tabelul
nr.335:
Tipuri de obiective turistice

Tabel nr.335
Nr.

Județ

Localitate

Obiectiv turistic

crt.

Tip de

Observații

obiectiv
turistic

1

CS

Socol

Rezervația Naturală Balta natural
Nera Dunăre

2

CS

Baziaș

Rezervația Naturală Baziaș

3

CS

Baziaș

Terasamentul liniei ferate istoric

natural

Oravița-Baziaș
4

CS

Baziaș

Biserica Ortodoxă Sf. Sava

ecumenic

5

CS

Baziaș

Cazinoul

istoric

6

CS

Pojejena

Zona umedă Divici Pojejena

natural

7

CS

Pojejena

Zona

umedă

Insula natural

Calinovăț
8

CS

Pojejena

Rezervația Naturală Râpa cu natural
lăstuni

9

CS

Măcești

Biserica Ortodoxă Măcești

10

CS

Moldova

Zona

Veche

Moldova Veche

Moldova

Peștera Grota Haiducilor

11

CS

Umedă

ecumenic

Ostrovul natural

natural

Nouă
Moldova

Poteca

Nouă

cunoașterea biodiversității

CS

Gârnic

Satul Gârnic

rural

CS

Gârnic

Satul Padina Matei

rural

CS

Gârnic

Grota lui Filip

natural

CS

Gârnic

Rezervația Naturală Valea natural

CS

tematică

școlară- educativ

Mare
CS

Gârnic

Cascada Voodoo Pad

cascadă

CS

Gârnic

Cascada Mudavița Seacă

cascadă
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CS

Gârnic

Ansamblul de mori de apă de etnografic
pe Valea Gramensca

CS

Coronini

Satul Sfânta Elena

CS

Coronini

Peștera cu apă din Valea natural

rural

Ceucăii
CS

Coronini

Podul Natural de la Sfânta natural
Elena

CS

Coronini

Cetatea Ladislau

istoric

CS

Coronini

Stânca Babacaia

natural

CS

Coronini

Gaura cu Muscă

natural

CS

Coronini

Gaura Chindiei I și II

natural

CS

Liborajdea

Ansamblu

de

mori

din etnografic

Liborajdea
CS

Sichevița

Ansamblul de mori de apă de etnografic
pe valea Camenița

CS

Gornea

Muzeul

etnografic

Ion etnografic

Dragomir
CS

Gornea

Villa Rustica

istoric

CS

Berzasca

Cetatea Drencova

istoric

CS

Berzasca

Valea Berasca

naturale

CS

Berzasca

Valea și poiana Dragoselea

naturale

CS

Berzasca

Valea și Cheile Siriniei

chei

CS

Berzasca

Cascada Pișătoarea

cascada

CS

Berzasca

Satul Bigăr

rural

MH

Svinița

Rezervația

paleontologică natural

”Locul fosilifer Svinița”
MH

Svinița

Amfiteatrul Natural de la natural
Svinița

MH

Svinița

Cioaca Borii

MH

Svinița

Ansamblul de mori de la etnografic

natural

Svinița
MH

Svinița

Domul Trescovăț

Natural

MH

Svinița

Cetatea Tricule

cetate

MH

Svinița

Traseul turistic Trescovăț

natural

MH

Svinița

Traseul Turistic Tricule

natural
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MH

Svinița

Poteca

tematică

școlară- natural

cunoașterea biodiversității
MH

Svinița

Sălașe

natural

MH

Dubova

Satul Eibenthal

rural

MH

Dubova

Muzeul popular al familiei etnografic
Pospisil

MH

Dubova

Biserica ramano-catolică din biserică
satul Eibenthal

MH

Dubova

Satul Baia Nouă

MH

Dubova

Traseul

rural

Turistic

Cioaca natural

Cremenească-Rudina
MH

Dubova

Traseul

Turistic

Cioaca natural

Cremenească

-Valea

Liubotina
MH

Dubova

Cazanele Dunării

natural

MH

Dubova

Peștera Gura Ponicovei

peșteră

MH

Dubova

Peștera Veterani

peșteră

MH

Dubova

Traseul

turistic

Ciucaru natural

Mare
MH

Dubova

Traseul Turistic Cazanele natural
Mari-Ponicova

MH

Dubova

Traseul Turistic Ciucaru Mic natural

MH

Dubova

Traseul

Turistic Dubova- natural

Ciucaru Mic
MH

Dubova

Poteca

tematică

școlară- educativ

cunoașterea biodiversității
MH

Dubova

Cascada Ponicova

cascadă

MH

Dubova

Chipul lui Decebal

sculpural

MH

Dubova

Mânăstirea Mraconia

mânăstire

MH

Dubova

Rezervația

Naturală rezervație

Cazanele Mari și Cazanele
Mici
MH

Eșelnița

Rezervația

Naturală rezervație

Cazanele Mari și Cazanele
Mici
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MH

Eșelnița

Muzeul Parohial ”Episcop muzeu
Iosif Traian Bădescu”

MH

Eșelnița

Muzeul etnografic al familiei muzeu
Grigore

MH

Eșelnița

Centrul

de

Creștere

a Centru

Țestoaselor

cercetare

MH

Eșelnița

Valea Eșelniței

natural

MH

Eșelnița

Valea Mraconiei

Vale, chei

MH

Orșova

Mânăstirea Sf. Ana

mânăstire

MH

Orșova

Catedrala

de

romano-catolică catedrală

Neprihănita Zămislire
MH

Orșova

Poteca

tematică

școlară- educativ

cunoașterea biodiversității
MH

Orșova

Centrul

de

Vizitare

al educativ

Parcului Natural Porțile de
Fier
MH

Orșova

Traseul Turistic Alion

natural

MH

Orșova

Traseul Turistic Țarovăț

natural

MH

Bahna

Rezervația

paleontologică rezervație

Bahna
MH

Ilovița

Traseul Turistic Racovăț- natural
Boldovin

MH

Drobeta

Traseul

Turistic

Turnu

Dealul Duhovna

Vodița- natural

Severin
MH

Drobeta

Rezervația Naturală Dealul rezervație

Turnu

Duhovna

Severin
MH

Drobeta

Mânăstirea Vodița

mânăstire

Turnu
Severin
MH

Drobeta

Rezervația Naturala Cracul rezervație

Turnu

Găioara

Severin
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MH

Drobeta

Rezervația Naturală Cracul rezervație

Turnu

Crucii

Severin
MH

Drobeta

Rezervația Naturală Valea Rezervație

Turnu

Oglănicului

Severin
MH

Drobeta

Traseul Turistic Crucea Sf.

Turnu

Petru

Severin
MH

Drobeta

Muzeul

Hidrocentralei muzeu

Turnu

Porțile de Fier I

Severin

Nr.
Județ
crt.

Localitat
e

Obiectiv turistic

Tip de obiectiv
turistic

1

Caraș
Severin

Socol

Rezervația Naturală Balta
natural
Nera Dunăre

2

Caraș
Severin

Baziaș

Rezervația Naturală Baziaș

Baziaș

Terasamentul liniei ferate
istoric
Oravița-Baziaș

Baziaș

Biserica Ortodoxă Sf. Sava

ecumenic

Baziaș

Cazinoul

istoric

Observații

natural

Caraș
Severin
3

Caraș
Severin
4

5

Caraș
Severin
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Caraș
Severin
6

Pojejena

Zona umedă Divici Pojejena natural

Pojejena

Zona
umedă
Calinovăț

Pojejena

Rezervația Naturală Râpa cu
natural
lăstuni

Măcești

Biserica Ortodoxă Măcești

ecumenic

Moldova
Veche

Zona
Umedă
Moldova Veche

natural

Moldova
Nouă

Peștera Grota Haiducilor

Moldova
Nouă

Poteca tematică școlarăeducativ
cunoașterea biodiversității

Caraș
Severin
7
Caraș
Severin
8

Caraș
Severin
9
Caraș
Severin
10

Caraș
Severin
11

Insula

Ostrovul

natural

natural

Caraș
Severin
12

13

Caraș
Severin

Gârnic

Satul Gârnic

rural

14

Caraș
Severin

Gârnic

Satul Padina Matei

rural

15

Caraș
Severin

Gârnic

Grota lui Filip

natural

Gârnic

Rezervația Naturală Valea
natural
Mare

Caraș
Severin
16
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17

Caraș
Severin

Gârnic

Cascada Voodoo Pad

cascadă

18

Caraș
Severin

Gârnic

Cascada Mudavița Seacă

cascadă

Gârnic

Ansamblul de mori de apă de
etnografic
pe Valea Gramensca

Coronini

Satul Sfânta Elena

Coronini

Peștera cu apă din Valea
natural
Ceucăii

Coronini

Podul Natural de la Sfânta
natural
Elena

Caraș
Severin
19

20

Caraș
Severin
Caraș
Severin

21
Caraș
Severin
22

rural

23

Caraș
Severin

Coronini

Cetatea Ladislau

istoric

24

Caraș
Severin

Coronini

Stânca Babacaia

natural

25

Caraș
Severin

Coronini

Gaura cu Muscă

natural

26

Caraș
Severin

Coronini

Gaura Chindiei I și II

natural

Liborajd
ea

Ansamblu de
Liborajdea

Sichevița

Ansamblul de mori de apă de
etnografic
pe valea Camenița

Caraș
Severin
27

mori

din

etnografic

Caraș
Severin
28
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Caraș
Severin
29

Gornea

Muzeul
etnografic
Dragomir

Ion

etnografic

30

Caraș
Severin

Gornea

Villa Rustica

istoric

31

Caraș
Severin

Berzasca

Cetatea Drencova

istoric

32

Caraș
Severin

Berzasca

Valea Berasca

naturale

Berzasca

Valea și poiana Dragoselea

naturale

34

Caraș
Severin

Berzasca

Valea și Cheile Siriniei

chei

35

Caraș
Severin

Berzasca

Cascada Pișătoarea

cascada

36

Caraș
Severin

Berzasca

Satul Bigăr

rural

37

Mehedinți

Svinița

Rezervația paleontologică
natural
”Locul fosilifer Svinița”

Svinița

Amfiteatrul Natural de la
natural
Svinița

Svinița

Cioaca Borii

Svinița

Ansamblul de mori de la
etnografic
Svinița

Svinița

Domul Trescovăț

Caraș
Severin
33

Mehedinți
38

39

Mehedinți

natural

Mehedinți
40
Mehedinți
41

Natural

606

42

Mehedinți

Svinița

Cetatea Tricule

cetate

Svinița

Traseul turistic Trescovăț

natural

Svinița

Traseul Turistic Tricule

natural

Svinița

Poteca tematică școlarănatural
cunoașterea biodiversității

Svinița

Sălașe

natural

Dubova

Satul Eibenthal

rural

Dubova

Muzeul popular al familiei
etnografic
Pospisil

Dubova

Biserica ramano-catolică din
biserică
satul Eibenthal

Dubova

Satul Baia Nouă

Dubova

Traseul Turistic Cioaca
natural
Cremenească-Rudina

Dubova

Traseul Turistic
Cremenească
Liubotina

Dubova

Cazanele Dunării

Mehedinți
43
Mehedinți
44
Mehedinți

45

46
47

Mehedinți
Mehedinți
Mehedinți

48
Mehedinți
49

Mehedinți
50

rural

Mehedinți
51

Mehedinți

52

53

Mehedinți

Cioaca
-Valea natural

natural
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Mehedinți
54

55

Mehedinți

Dubova

Peștera Gura Ponicovei

peșteră

Dubova

Peștera Veterani

peșteră

Dubova

Traseul
Mare

Dubova

Traseul Turistic Cazanele
natural
Mari-Ponicova

Dubova

Traseul Turistic Ciucaru Mic natural

Dubova

Traseul Turistic Dubovanatural
Ciucaru Mic

Dubova

Poteca tematică școlarăeducativ
cunoașterea biodiversității

Dubova

Cascada Ponicova

cascadă

Dubova

Chipul lui Decebal

sculpural

Dubova

Mânăstirea Mraconia

mânăstire

Dubova

Rezervația
Naturală
Cazanele Mari și Cazanele rezervație
Mici

Mehedinți
56

turistic

Ciucaru

natural

Mehedinți
57

Mehedinți
58
Mehedinți
59

Mehedinți

60

61
62

Mehedinți
Mehedinți
Mehedinți

63
Mehedinți

64
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Mehedinți

65

Eșelnița

Rezervația
Naturală
Cazanele Mari și Cazanele rezervație
Mici

Eșelnița

Muzeul Parohial ”Episcop
muzeu
Iosif Traian Bădescu”

Eșelnița

Muzeul etnografic al familiei
muzeu
Grigore

Eșelnița

Centrul de
Țestoaselor

Eșelnița

Valea Eșelniței

natural

Eșelnița

Valea Mraconiei

Vale, chei

Orșova

Mânăstirea Sf. Ana

mânăstire

Orșova

Catedrala romano-catolică
catedrală
Neprihănita Zămislire

Orșova

Poteca tematică școlarăeducativ
cunoașterea biodiversității

Mehedinți

66

Mehedinți
67

Mehedinți
68

69

Mehedinți

Creștere

a Centru
cercetare

de

Mehedinți
70
Mehedinți
71
Mehedinți
72

Mehedinți

73
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Mehedinți

74

Orșova

Centrul de Vizitare al
Parcului Natural Porțile de educativ
Fier

Orșova

Traseul Turistic Alion

natural

Orșova

Traseul Turistic Țarovăț

natural

Bahna

Rezervația
Bahna

rezervație

Ilovița

Traseul Turistic Racovățnatural
Boldovin

Drobeta
Turnu
Severin

Traseul Turistic
Dealul Duhovna

Drobeta
Turnu
Severin

Rezervația Naturală Dealul
rezervație
Duhovna

Drobeta
Turnu
Severin

Mânăstirea Vodița

Drobeta
Turnu
Severin

Rezervația Naturala Cracul
rezervație
Găioara

Drobeta
Turnu
Severin

Rezervația Naturală Cracul
rezervație
Crucii

Mehedinți
75
Mehedinți
76
Mehedinți
77

paleontologică

Mehedinți
78
Mehedinți
79

Vodița-

natural

Mehedinți
80

Mehedinți
81

mânăstire

Mehedinți
82

Mehedinți
83
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Mehedinți
84

Drobeta
Turnu
Severin

Rezervația Naturală Valea
Rezervație
Oglănicului

Drobeta
Turnu
Severin

Traseul Turistic Crucea Sf.
Petru

Drobeta
Turnu
Severin

Muzeul
Hidrocentralei
muzeu
Porțile de Fier I

Mehedinți
85
Mehedinți
86
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5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL IMPACT (PRESIUNI ŞI AMENINŢĂRI) ASUPRA
ARIEI NATURALE PROTEJATE ŞI SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES
CONSERVATIV
5.1. Lista activităţilor cu potenţial impact
5.1.1. Lista presiunilor actuale cu impact la nivelul ariei naturale protejate
Parcul Natural Porţile de Fier este un teritoriu constând într-un mozaic de suprafeţe, unele
ocupate de natură sălbatică, în care amprenta activităţilor umane este de intensitate redusă, altele
locuite, cu activităţi antropice intense. În acest context, fiecare zonă, fiecare tip de habitat este sub un
impact antropic direct sau indirect, mai mult sau mai puţin intens.
Actualmente, parcul prezintă un grad mare de accesibilitate, fapt care, cumulat cu fenomenul
colectării neautorizate a unor specii din flora şi fauna sălbatică, reprezintă un pericol pentru
biodiversitate.
Situaţia economică precară a comunităţilor parcului este un factor important de presiune
asupra mediului, în primul rând datorită faptului că principala sursă de existenţă a rămas creşterea
animalelor în condiţiile scăderii capacităţii de suport a pajiştilor. La aceasta situaţie se mai adaugă şi
lipsa de educaţie despre mediu şi pierderea tradiţiilor comunităţilor din zona parcului, foarte
importantă mai ales pentru un parc natural.
Pescuitul comercial necontrolat, pescuitul sportiv ca fenomen de masă şi mai ales braconajul
piscicol, cu curent electric, plase monofilament reprezintă o presiune permanentă asupra
ecosistemelor acvatice şi mai ales asupra habitatelor de zone umede din partea de vest a parcului.
În unele zone ale Parcului Natural Porţile de Fier, zona minieră Moldova Nouă, depozitarea
haldelor de steril minier reprezintă în continuare un pericol mare pentru biodiversitatea parcului
datorită vânturilor puternice care împrăştie sterilul pe suprafeţe mari precum şi a lipsei de resurse
financiare necesare întreţinerii plantaţiilor pentru stabilizarea haldelor.
Exploatarea resurselor minerale a luat amploare în ultimii 17 ani -accesibilitatea uşoară la
cariere şi la transportul fluvial reprezentând o ameninţare mare la adresa biodiversităţii parcului.
Cariere legale şi ilegale din vecinătatea DN 57 şi DN 57A reprezintă pericol prin declanşarea de
procese erozionale care deja afectează habitatele naturale şi peisajul zonei.
Alt fenomen negativ cu repercusiuni asupra diversităţii naturale şi peisagistice îl reprezintă şi
dezvoltarea haotică a infrastructurii turistice şi turismul necontrolat.
Construcţia caselor de vacanţă direct pe malul Dunării reprezintă o ameninţare directă asupra
biodiversităţii, atât prin agresiunea asupra ecosistemelor de mal, cât şi asupra ecosistemului fluvial
datorită deversării apelor menajere direct în Dunăre.
În tabelul nr.336 sunt redate presiunilor identificate în perimetrul ariilor naturale protejate
administrate:
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Lista presiunilor din perimetrul ariilor naturale protejate administrate

Tabel nr.336
Cod
A.1.

Parametru
Presiune

Descriere
A02.01 Agricultura intensivă

actuală
A.2.

Detalii

Trecerea de la agricultura extensivă, cu utilaje tradiţionale, la agricultură
intensivă motorizată. S-a produs cu decenii în urmă. În ultimii ani, nu s-a
intensificat nivelul de presiune. Impactul este unul permanent.
Socol, Pojejena, Moldova Veche, Coronini, Sichevița, Berzasca

A.1.

Presiune

A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile

actuală
A.2.

Detalii

Aratul pajiştilor s-a produs cu decenii în urmă, pe suprafeţele din preajma
localităţilor.
Zone afectate: Pojejena, Măceşti, Baziaş, Eşelniţa, Sfânta Elena S-a
întâmplat în trecut cu impact actual.

A.1.

Presiune

A04.01.02 păşunatul intensiv al oilor

actuală
A.2.

Detalii

În general, păşunatul s-a redus mult ca intensitate. Cu toate acestea s-a
constatat pe suprafeţe punctuale o intensitate crescută a păşunatului.
Conduce la sărăcirea compoziţiei floristice, tasarea terenului, distrugerea
mugurilor regenerativi, schimbarea compoziţiei floristice, în favoarea
speciilor slab furajere.
Presiunea antropică constă în suprapăşunat ce a generat sărăcirea în specii
a pajiştilor din zona Balta Nera, Orşova.
Balta Nera, Orșova
Tendinţă de diminuare, dar cu ruderalizarea suprafeţelor.

A.1.

Presiune

A04.01.03 Pășunatul intensiv al cailor

actuală
A.2.

Detalii

În Ostrovul Moldova Veche, caii au fost introduși acum câțiva zeci de ani,
înmulțindu-se și provocând o ruderalizare a vegetației. Totodată, aduc
prejudicii populațiilor de păsări, penru a căror conservare s-a declarat zonă
umedă ca arie specială de protecție avifaunistică.
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A.1.

Presiune

A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa păşunatului

actuală
A.2.

Detalii

Abandonarea fâneţelor şi păşunilor a generat ruderalizarea şi instalarea
unor succesiuni cu schimbări de compoziţie floristică, de structură şi de
funcţii a habitatelor.
Măceşti, Pojejena, Moldova Nouă, Eibenthal, Bigăr tendinţă accentuată.

A.1.

Presiune

A05.03 Lipsa creşterii animalelor

actuală
A.2.

Detalii

Îmbătrânirea populației din zona Clisurii se resimte și prin renunțarea la
creșterea animalelor, cu impact direct asupra vegetației din zonele de
pășuni: toate satele din arealul parcului.

A.1.

Presiune

A06.01.02 Culturi anuale neintesive pentru producția de alimente

actuală
A.2.

Detalii

Pojejena, Măceşti, Coronini, Şviniţa, Gornea, Sicheviţa, Berzasca,
Dubova, Eşelniţa, Sfânta Elena, Orşova.

A.1.

Presiune

A06.04 Abandonarea culturii pentru producţie

actuală
A.2.

Detalii

Multe sunt livezile abandonate care sunt recucerite treptat de habitatele
naturale. Impactul negativ constă în faptul că sunt focare de răspândire a
speciilor ruderale şi invazive.
Pojejena, Măceşti, Dubova, Orşova.

A.1.

Presiune

A08 Fertilizarea (cu îngrăşământ)

actuală
A.2.

Detalii

Considerăm că nivelul de fertilizare este mediu spre scăzut, prin urmare şi
impactul asupra terenurilor este mediu. O parte dintre fertilizanţii
administraţi rămân în sol, sunt spălaţi de apele pluviale sau antrenaţi de
cele subterane generând poluarea solului şi apelor. Totodată favorizează
prosperarea speciilor ruderale.
În majoritatea localităţilor unde se practică agricultura, dar fără a exista un
control asupra intensităţii.
A fost mai accentuată în perioada comunistă generând poluarea solului
remanentă.

A.1.

Presiune

A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii şi a crângurilor sau tufişurilor

actuală
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A.2.

Detalii

La scara teritoriului PNPF obţinerea de terenuri agricole prin tăierea
tufărişurilor şi lizierelor este scăzută, localizată mai ales în vecinătatea
locuinţelor, cabanelor şi infrastructurilor turistice. Efectul în general, este
scăzut fiind compensat de expansiunea tufărişurilor în zonele de pajişti.
Valea Mala, valea Ogradena, Eşelniţa, Coronini. În prezent se
compensează cu prosperarea tufărişurilor prin succesiuni naturale în
pajişti.

A.1.

Presiune

B01.02 Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi)

actuală
A.2.

Detalii

Cu câteva decenii în urmă au fost efectuate plantaţii de pin negru. Impactul
este generat de schimbarea structurii habitatelor, modificarea profundă a
covorului ierbos şi a parametrilor ecoprotectivi pentru sol şi reglaj hidric.
Valea Crivin, valea Şuşca, Iloviţa, Măceşti, Plantaţie de Pinus sylvestris.

A.1.

Presiune

B02.03 Tăieri în arboret

actuală
A.2.

Detalii

Lucrări de extragere a lemnului în scop de valorificare. Are impact prin
mobilizarea solului, efect erozional, deschiderea coronamentului,
modificări în structura covorului ierbos, crearea de breşe de pătrundere a
speciilor invazive, a buruienilor ruderale, tăieri în ariniş pe valea Mraconia

A.1.

Presiune

B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare

actuală
A.2.

Detalii

Se mobilizează solul, se crează puncte de iniţiere a eroziunilor, se
îndepărtează microhabitate pentru speciile de păsări, micromamifere,
nevertebrate, fungi, mixomicete, reducându-se diversitatea specifică a
habitatului; scade stabilitatea sa. Pot fi precizate şi efecte pozitive precum
îndepărtarea unor focare de boli şi paraziţi ai speciilor de arbori
Culme spre Gârnic, Cremeniţa, Gramensca, valea Răchita, Eşelniţa, valea
Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului, Cremeniţa, Iezova,

Cârşa Roşie,

Cremeniţa, valea Ribişului, valea Cazarnic, valea Crivin, valea Şuşca,
Eibenthal, Măceşti spre Pârva Reca, Baziaş, sub vârful Vargolia Mică,
Iloviţa, valea Ribişului, valea Gramensca, valea Berzasca, Plavişeviţa,
ogaşul Garbovăţ, Dubova, Orşova, valea Ribişului, Iezova .
A.1.

Presiune

B02.05

Producția

lemnoasă

actuală

mort/neatingerea de copaci vechi)

ne-intensivă

(lăsarea

lemnului

615

A.2.

Detalii

Impactul există prin mobilizarea solului, dar se păstrează rezerva de
germoplasmă, regenerarea pe cale sexuată menţine diversitatea genetică a
populaţiilor.
Valea Satului, drumul Inginerului, Mraconia.

A.1.

Presiune

B06 Pășunatul în pădure/în zona împădurită

actuală
A.2.

Detalii

Păşunatul în pădure a fost evidenţiat atât în regiunile vestice, cât şi în cele
răsăritene ale teritoriului. Are un impact negativ destul de intens, prin
presiunea exercitată asupra animalelor sălbatice care se retrag, bătătorirea
potecilor, crearea de căi de pătrundere a speciilor invazive şi/sau ruderale
care schimbă compoziţia floristică a covorului ierbos, sărăcindu-l.
Îmbogăţirea cu nitraţi a solului generând modificări a reacţie chimice a
solului şi schimbări în compoziţia covorului ierbos, a microflorei
bacteriene, a fungilor etc.
Valea Mala, valea Eşelniţa, culme spre Gârnic, Cremeniţa, Gramensca,
valea Răchita, Eşelniţa, valea Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului, Cremeniţa,
Iezova, ogaşul Mare, Cârşa Roşie, Cremeniţa, valea Ribişului, valea
Cazarnic, valea Crivin, valea Şuşca, Eibenthal, Măceşti spre Pârva Reca,
Baziaş, sub vârful Vargolia Mică, Iloviţa, valea Ribişului, valea
Gramensca, valea Berzasca, Plavişeviţa, ogaşul Garbovăţ, Dubova,
Orşova, Eibenthal.

A.1.

Presiune

B07 Alte activități silvice decât cele listate mai sus

actuală
A.2.

Detalii

Terenul rămas liber în urma defrişărilor este invadat iniţial de specii
ruderale. Dacă în perioada de colonizare se manifestă ploi, viituri, se
constată fenomene erozionale puternice şi inundaţii valea Satului, valea
Mare.

A.1.

Presiune

C01.04.01 Minerit de suprafață

actuală
A.2.

Detalii

Exploatarea versanţilor stâncoşi şi pierderi de habitate de stâncărie.
Presiune asupra habitatelor forestiere sau praticole învecinate prin
intensificarea circulaţiei cu utilaje, creşterea nivelului de zgomot, de praf.
Impactul este mediu, iar la nivel punctual chiar crescut, asupra populaţiilor
de plante şi de faună.
Gura Văii, cariera de pe valea Mala-zonă ruderalizată cu Ambrosia.
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Altă carieră valea Mala:
A.1.

Presiune

C03.02 Utilizarea energiei eoliene

actuală
A.2.

Detalii

Sunt amplasate turbine eoliene în pajişti. S-a constatat un impact destul de
ridicat asupra zonelor învecinate prin intensificarea circulaţiei pe drumurile
industriale, penetrarea unui număr mare de specii invazive şi prosperarea
populaţiilor acestora. S-a constatat o ruderalizare intensă în zonele în care
sunt parcurile eoliene.
Orşova, Sfânta Elena

A.1.

Presiune

D01.01 Drumuri, poteci și căi ferate

actuală
A.2.

Detalii

Căile rutiere şi feroviare care străbat teritoriul ariei naturale protejate
crează căi de pătrundere a speciilor alogene cu potenţial invaziv. Zone
afectate: şoseaua Baziaş-Moldova Nouă, valea Dunării, Eşelniţa, Iloviţa,
valea Mala, Mraconia, Dragoselea, culme spre Gârnic, Cremeniţa,
Gramensca, valea Răchita, valea Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului,
Cremeniţa, Iezova, ogaşul Mare, valea Ribişului, valea Cazarnic, valea
Crivin, valea Şuşca, Ogradena, valea Ştiubei, Eibenthal, Măceşti spre
Pârva Reca, Baziaş, sub vârful Vargolia Mică, valea Ribişului, valea
Gramensca, valea Berzasca, Plavişeviţa, ogaşul Garbovăţ, Dubova,
Orşova, Eibenthal, valea Ribişului, culmea Ceretului, padina Băii.

A.1.

Presiune

D01.02 Drumuri, autostrăzi

actuală
A.2.

Detalii

Au impact prin circulaţia utilajelor, vehiculelor, poluare fonică, poluare cu
reziduuri de combustibili, uleiuri; căi de ruderalizare. Sursă de deşeuri
Modificarea structurii unor habitate din cauza creării unor drumuri- poteci
de catre animalele domestice ale comunităţii locale sau ca urmare a
lucrărilor de eliminare a efectelor unor fenomene meteo nefavorabile
(doborâturi de vânt, dislocări de rocă etc) din zona Moldova Nouă,
Coronini, valea Siriniei, Vodiţa, Ciucaru Mare, Plavişeviţa, Cazanele Mari,
Cazanele Mici, Defileul Dunării, Mraconia, Jidoştiţa, Slătinicu Mic,
Oglănic, Padina Mică.
Drumuri: DN6 DN57, DN57A, DJ 607C, DJ571A, DJ571, DC47 ŞI DC49.

A.1.

Presiune

D01.03 Parcări auto și parcări

actuală
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A.2.

Detalii

Au impact prin circulaţia utilajelor, vehiculelor, poluare fonică, poluare cu
reziduuri de combustibili, uleiuri; căi de ruderalizare. Sursă de deşeuri
Orşova, pe DN6, Dubova, Mraconia, Cazanele Dunării, Coronini,
Moldova Veche, Baziaş.

A.1.

Presiune

D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză

actuală
A.2.

Detalii

Poluare fonică. Căi de răspândire a speciilor ruderale.
Orşova, Baziaş, Gura Văii.

A.1.

Presiune

D01.05 Poduri, viaducte

actuală
A.2.

Detalii

Poluare fonică. Căi de răspândire a speciilor ruderale.
Între Orşova şi Gura Văii, Pojejena.

A.1.

Presiune

D02.01.01 Linii electrice și de telefonie suspendate

actuală
A.2.

Detalii

Modificarea câmpului electromagnetic în zonele traversate, afectează
ornitofauna, în primul rând.
Pe toată suprafaţa ariei naturale protejate

A.1.

Presiune

D02.03 Piloni și antene de comunicare

actuală
A.2.

Detalii

Generează în jur zone de ruderalizare prin degajarea vegetaţiei native,
circulaţie intensă pe drumurile de acces, cu atât mai mult cu cât sunt
amplasate pe cote înalte. Perturbă câmpurile electromagnetice cu efect
asupra ornitofaunei.
Există mai ales în zona dintre Orşova şi Gura Văii.

A.1.

Presiune

D03.01 Zonă portuară

actuală
A.2.

Detalii

Au impact asupra zonelor de mal, asupra habitatelor riverane. Se pot
produce poluări ale solului şi apelor. Pertubări ale populaţiilor de păsări
acvatice. Efect de fragmentare a habitatelor.
Eşelniţa, Dubova, Moldova Nouă , Orşova, Moldova Veche.

A.1.

Presiune

D03.01.01 Rampe

actuală
A.2.

Detalii

Rampele sunt amenajate pentru lansarea la apă a ambarcațiunilor mici. Dea lungul malului Dunării sunt construite foarte multe astfel de rampe, unele
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rudimentare, prin amenajarea cu piatră, altele betonate: Eșelnița, Dubova,
Svinița, Coronini, Pojejena
A.1.

Presiune

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement

actuală
A.2.

Detalii

Generează poluarea apelor, perturbarea speciilor de păsări.
Şenalul Dunării.

A.1.

Presiune

D03.01.03 Zone de pescuit

actuală
A.2.

Detalii

Se consideră o presiune cu efecte indirecte, numărul mare de pescari
aducând cu sine și o cantitate considerabilă de deșeuri menajere.

A.1.

Presiune

D03.01.04 zona industrial portuară

actuală
A.2.

Detalii

În zonele unde porturile încă funcționează, este o amenințare directă asupra
calității apelor Dunării și habitatelor riverane.

A.1.

Presiune

E01.01 Urbanizare continuă

actuală
A.2.

Detalii

Sunt zone compacte cu habitatele naturale eliminate, înlocuite cu
agroecosisteme, cu structură simplificată, efecte ecoprotective foarte
reduse.
Generează focare de specii ruderale.
Cazanele Mari, valea Dunării, Eşelniţa, Iloviţa, Padina Matei, Moldova
Nouă, Coronini, Dubova, Sviniţa, Bigăr Sat, culme spre Gârnic, Cremeniţa,
Gramensca, valea Răchita, valea Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului,
Cremeniţa, Iezova.

A.1.

Presiune

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, dispersate)

actuală
A.2.

Detalii

Impactul este mai redus decât al aşezărilor compacte, dar crează şi ele
focare de specii ruderale, de nitrificare a solului, surse de deşeuri menajere.
Pensiuni construite în extravilanul localităţilor.

A.1.

Presiune

E02.03 Centre comerciale

actuală
A.2.

Detalii

Sunt zone compacte cu habitatele naturale eliminate . Generează focare de
specii ruderale.
Restrâng habitatele, generează presiune asupra populaţiilor de faună.
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A.1.

A.2.

Presiune

E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de

actuală

agrement

Detalii

S-a identificat un impact foarte ridicat asupra pajiştilor, pădurilor,
izvoarelor prin abandonarea unor cantităţi imense de deşeuri: PET-uri,
obiecte de mobilier, electrocasnice defecte, textile etc. Generează poluare
chimică, estetică. Împiedică regenerarea covorului ierbos; constituie sursă
de pericol pentru faună.
Abandonarea deşeurilor în izvoarele petrifiante de pe suprafaţa ariei
naturale protejate.
Zona : Balta Nera, valea Nera, valea Mare, Padina Matei, Gârnic, Gornea,
Sicheviţa, Sirinia, Dubova, Eşelniţa, Orşova, Gura Văii.

A.1.

Presiune

E03.02 Depozitarea deșeurilor industriale

actuală
A.2.

Detalii

În zonele miniere de la Moldova Nouă, Moldova Veche, Cozla, Eibenthal
sunt depozitate haldele de steril în imediata vecinătate a habitatelor
naturale.

A.1.

Presiune

E04.01 Infrastructuri agricole, construcții în peisaj

actuală
A.2.

Detalii

În primul rând sunt surse de ruderalizare.
Măceşti, culmea Ceretului, Ciucaru Mare, Orşova.

A.1.

Presiune

E04.02 Baze și construcții militare de peisaj

actuală
A.2.

Detalii

Focare de specii ruderale. Distrugerea parţială a unor habitate praticole sau
forestiere şi înlocuirea cu habitate ruderale.
Orşova, Moldova Veche, Ostrov, Moldova Noua.

A.1.

Presiune

E06.01 demolarea de clădiri și structuri umane

actuală
A.2.

Detalii

Focare de specii ruderale. Distrugerea parţială a unor habitate praticole sau
forestiere şi înlocuirea cu habitate ruderale.
Centralele de la Electrica-Cozla. Exploatare minieră Moldova Veche.

A.1.

Presiune

F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire

actuală
A.2.

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună.
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Impactul direct este redus, în schimb impactul asupra habitatelor lacustre
şi a celor riverane este mediu spre intens prin abandonarea deşeurilor,
circulaţie pe drumuri, poteci. Pe tot traseul Dunării.
A.1.

Presiune

F02.01.02 Pescuit cu plasă

actuală
A.2.

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună .
Impactul direct este redus, în schimb impactul asupra habitatelor lacustre
şi a celor riverane este mediu spre intens prin abandonarea deşeurilor,
circulaţie pe drumuri, poteci. Pe tot traseul Dunării.

A.1.

Presiune

F02.02. Pescuit activ

actuală
A.2.

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună.
Impact direct mare asupra populaţiilor de peşte. În diferite puncte ale
traseului Dunării.

A.1.

Presiune

F02.03.02 Pescuit cu undiță

actuală
A.2.

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună.
Impactul direct este redus, în schimb impactul asupra habitatelor lacustre
şi a celor riverane este mediu spre intens prin abandonarea deşeurilor,
circulaţie pe drumuri, poteci. Pe tot traseul Dunării, atât în zone permise,
cât şi în alte zone.

A.1.

Presiune

F03.02.01 Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni)

actuală
A.2.

Detalii

Pe tot traseul Dunării, atât în zone permise, cât şi în alte zone
Domeniul de vânătoare Ardealul. Sunt ucise exemplare de reptile.

A.1.

Presiune

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

actuală
A.2.

Detalii

Imacat direct asupra faunei din arealul parcului.

A.1.

Presiune

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc.)

actuală
A.2.

Detalii

Generează presiune asupra populaţiilor vizate.
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Circulaţia prin păduri şi pajişti a culegătorilor generează impact asupra
habitatelor.În funcţie de intensitatea culesului presiunea poate fi de la
redusă spre intensă. La nivelul Parcului Natural Porţile de Fier, impactul
datorat acestor activităţi este redus.
În toate pădurile zonei, dar cu intensitate mică.
A.1.

Presiune

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate

actuală
A.2.

Detalii

Impact generat de poluarea fonică, chimică a apei, aerului.
Pertubarea populaţiilor de ornitofaună acvatică.
Impactul cel mai intens este generat de prezenţa turiştilor.
Mraconia, Cazanele Dunării, Orşova.

A.1.

Presiune

G01.01.02 Sporturi nautice nemotorizate

actuală
A.2.

Detalii

Impact redus.
Mraconia, Cazanele Dunării.

A.1.

Presiune

G01.02 Mersul pe jos, călărie și vehicule non motorizate

actuală
A.2.

Detalii

Impactul este redus . Se generează o uşoară nitrificare a solului datorită
deşeurilor organice, bătătorirea potecilor.
Ciucaru Mare, Cazanele Mari, Cazanele Mici, peşteri, podul suspendat de
la Sfânta Elena.

A.1.

Presiune

G01.03.01 Conducerea obișnuită a vehiculelor cu motor

actuală
A.2.

Detalii

Impact mediu spre intens prin bătătorirea terenurilor, afectarea covorului
ierbos, iniţierea de fenomene erozionale, de habitate temporare pentru
pontă la amfibieni. Poluare fonică.
Eşelniţa, Bigăr, Sfânta Elena.

A.1.

Presiune

G01.03.02 Conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate

actuală
A.2.

Detalii

Sunt afectate pajiştiile din zona Eşelniţa.

A.1.

Presiune

G01.04 Drumeții montane, alpinism, speologie

actuală
A.2.

Detalii

Cercetarea peşterilor în scop ştiinţific.
Impact foarte redus . În peşterile şi grotele din sit.
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A.1.

Presiune

G01.04.03 Vizite de agrement în peșteri

actuală
A.2.

Detalii

La nivelul parcului vizitarea peşterilor este de intensitate mică şi cu impact
redus. Poate genera deranjarea speciilor de lilieci, nitrificarea solului din
jurul peşterilor prin abandonarea de deşeuri.
Pestera Ponicova, Gaura cu Muscă , Veterani, peştera de la Padina Matei.

A.1.

Presiune

G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune

actuală
A.2.

Detalii

Presiunea se resimte în special în rândul speciilor de lilieci, păsări și reptile,
manifestându-se în urma coliziunii cu: mașinile, stâlpii electrici, eoliene.

A.1.

A.2.

Presiune

H01.01 Poluare industrială a apelor de suprafață de către combinate

actuală

industriale

Detalii

Existentă în zonele urbanizate . În general, este sub control.
Orşova şi Moldova Nouă , Cozla.

A.1.

Presiune

H01.02 Poluarea apelor de suprafață prin inundații

actuală
A.2.

Detalii

Se manifestă pregnant în perioadele ploioase, de exemplu în sezonul estival
2014, datorită viiturilor şi inundaţiilor.
Apele antrenează de pe versanţi, depozite aluvionare, obiecte, etc.
Orşova, Eşelniţa şi alte localităţi din teritoriu.

A.1.

A.2.

Presiune

H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități agricole

actuală

și forestiere

Detalii

Substanţele utilizate în fertilizarea solurilor, în special pentru culturile
anuale se infiltrează parţial în pânza freatică, iar parţial sunt antrenate de
apele pluviale în râuri şi izvoare.
În toate localităţile teritoriului vizat de planul de management.

A.1.

A.2.

Presiune

H01.06 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de transport și de

actuală

infrastructura fără conectare la canalizare/mașini de măturat străzi

Detalii

Prin transportul nautic se pot produce scurgeri de carburanţi şi uleiuri de la
ambarcaţiuni, precum şi cantităţi reduse de deşeuri generate de turişti.
Pe toate suprafaţa teritoriului.

A.1.

A.2.

Presiune

H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de platformele

actuală

industriala abandonate

Detalii

Siturile industriale abandonate generează poluare permanentă pentru sol şi
pentru ape.
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În zonele industriale: Orşova, Moldova Veche, Moldova Nouă, Şviniţa,
Cozla, valea Mare, locuri unde sunt activităţi industriale abandonate.
A.1.

A.2.

Presiune

H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de alte surse care nu

actuală

au fost enumerate

Detalii

S-a constatat că pe tot defileul Dunării, în zonele locuite, casele şi cabanele
turistice deversează o parte dintre reziduurile menajere şi de canalizare în
Dunăre.
Pe tot teritoriul parcului în localităţi şi în perimetre construite.

A.1.

Presiune

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide

actuală
A.2.

Detalii

Poluarea solului prin depozitarea şi abandonarea deșeurilor este intensă în
special în zonele locuite din zona de vest a parcului, dar şi în rezervaţia
naturală Balta Nera.
În special în zona vestică a teritoriului pe valea Mare, pe valea Dunării
Eşelniţa, Moldova Nouă, Baziaş, Ostrov.

A.1.

Presiune

H06.01 Zgomot, poluare fonică

actuală
A.2.

Detalii

Poluarea fonică provine din zonele urbanizate, din traficul rutier şi din cel
nautic.
De-a lungul drumurilor asfaltate, în perimetrele urbanizate.

A.1.

Presiune

H06.04 Modificări electromagnetice

actuală
A.2.

Detalii

În zonele traversate de fire de înaltă tensiune.
În jurul parcurilor eoliene.

A.1.

Presiune

I01 Specii invazive non-native

actuală
A.2.

Detalii

Speciile invazive non-native sunt o mare problemă la scara întregului
teritoriu al Parcului Natural Porţile de Fier.
Un factor perturbator semnificativ pentru tufărişurile edificate de mojdrean
şi de liliac, situate de-a lungul Dunării şi de-a lungul şoselei, dar şi pe lângă
drumuri forestiere, îl constituie infiltrarea agresivă a oţetarului Ailanthus
altissima şi a amorfei, Amorpha fruticosa.
În buruienişurile de la Eşelniţa şi de pe valea Mala se remarcă penetrarea
puternică a speciilor invazive precum Ailanthus altissima, Phytolaca
americana şi Ambrosia artemisiifolia.
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Zone afectate:
Traseul Cazanele Mici, Cazanele Mari, valea Dubova, valea Eşelniţa, valea
Mala, valea Mraconia, pădure infiltrată cu salcâm la Dubova , valea
Satului, valea Mraconia Eşelniţa pe drumul inginerului-frăsinet invadat de
salcâm, glădiţă, oţetar, Phytolaca americana, Echynocystis lobata. La
92A0 cu Robinia pseudacacia, Phytolaca americana

valea Crivin-

infiltraţii de salcâm, Ambrosia artemisiifolia. Valea Mala, valea Ogradenainvazie de Ailanthus altissima, Phytolaca Americana- valea Plavişeviţasalcâm Orşova spre culoarul Timiş-Cerna-salcâm.
Cioaca Armenească, Eibenthal, culmea Ceretului, Ostrov-invazie de
Amorpha fruticosa, de-a lungul Dunării-tufărişuri cu Amorpha fruticosa,
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia .
A.1.

Presiune

I02 Specii native indigene problematice

actuală
A.2.

Detalii

Speciile native problemă sunt cele care se dezvoltă exagerat extrazonal.
S-a constatat prezenţa urzicilor, a boziilor în mijlocul poienilor din păduri,
pe locuri păscute, târlite. De asemenea pe pajiştile abandonate, necosite, se
dezvoltă pâlcuri compacte de Calamagrostis arundinaceea şi Pteridium
aquilinum, Solanum nigrum substituind speciile din compoziţia floristică a
pajiştii.
Zone afectate: valea Satului-invazie de urzici de-a lungul drumului, invazie
de Sambucus ebulus.
Eşelniţa-pe văi, specii autohtone precum Arctium lappa, Urtica dioica,
Aegopodium podagraria etc. valea Crivin- valea Mala Firiza, Eibenthal,
Balta Nera: pajişti cu Calamagrostis arundinacea.

A.1.

Presiune

J01.01 Incendii

actuală
A.2.

Detalii

Impact direct asupra florei și faunei. Se petrec de regulă primăvara
timpuriu și toamna, în toate zonele agricole din parc, cu extindere în zonele
de pajiște și pădure.

A.1.

Presiune

J02.06 Captarea apelor de suprafață

actuală
A.2.

Detalii

Destinate consumului de apă. Modifică traseul cursurilor de apă,
aprovizionarea cu apă a terenurilor riverane, secări ale unor porţiuni de
teren, înlocuiri de habitate higrofile cu unele praticole sau de sărături.
625

Orşova, spre culoarul Timişului.
A.1.

Presiune

J02.10 Managementul vegetației acvatice și de mal în scopul drenării

actuală
A.2.

Detalii

S-au redus suprafeţele de zăvoi prin lucrări în scop de drenaj, au afectat
sălcişurile, stufărişurile şi păpurişurile.
Zone afectate: valea Mala, valea Ogradena, valea Satului, Eşelniţa, Orşova,
Dubova, Coronini, Sirinia, Ostrov, Divici, Baziaş etc.

A.1.

Presiune

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici de habitat

actuală
A.2.

Detalii

Principalele modificări ale parametrilor ecosistemelor se datorează
tăierilor rase de pe suprafeţe de sute de ha. În prezent ele sunt în stadiu de
regenerare, dar nu pot fi asimilate unor păduri. S-au modificat următorii
parametri: suprafaţa, consistenţa pădurii, gradul de închegare al
coronamentului, densitatea indivizilor, structura pe vârste a edificatorilor,
stratificarea, distribuţia pe verticală şi pe orizontală a indivizilor,
compoziţia floristică, fenologia unor specii ierboase.
În mare parte din teritoriul parcului, atât în pajişti, cât şi în păduri.

A.1.

A.2.

Presiune

J03.02 Reducerea conectivității habitatelor prin intervenție antropică

actuală

(fragementarea habitatelor)

Detalii

Este pregnantă la nivelul zonelor antropizate din aria naturală protejată.
Construcţiile, căile de comunicaţie, în special drumurile, câmpurile
cultivate au generat fragmentarea habitatelor, efect de ecoton pentru pajişti
şi în special pentru păduri.
Construcţiile hidrotehnice diminuează conectivitatea habitatelor acvatice
În special în zonele locuite ale parcului, dar şi în pădurile cu circulaţie pe
drumurile forestiere, în zonele cu exploatări forestiere Eşelniţa, valea Mala,
valea Ogradena, valea Crivin, Mraconia, valea Liubotina, Eibenthal,
Iloviţa, Moldova Nouă, Balta Nera.

A.1.

Presiune

K01.01 Eroziune

actuală
A.2.

Detalii

Sunt prezente pe văile de torenţi. Sunt mai intense în zonele despădurite
Zone afectate: Şoseaua Baziaş-Moldova Nouă, Cazanele Mari, Cazanele
Mici, Eşelniţa, Coronini, valea Siriniei, Defileul Dunării.

A.1.

Presiune

K01.02 Colmatare

actuală
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A.2.

Detalii

Schimbarea condițiilor ecologice și a regimului hidric, prin realizarea de
bălți la gurile de vărsare a cursurilor de apă, în detrimentul speciilor reofile.

A.1.

Presiune

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)

actuală
A.2.

Detalii

Succesiunile se manifestă accentuat în pajiştile secundare abandonate .
Abandonarea şi diminuarea practicilor pastorale generează instalări de
tufărişuri şi de puieţi de arbori în habitatele praticole . Periculoasă este
infiltrarea speciilor invazive la adăpostul acestor tufărişuri.
Zone afectate: Cioaca Armenească Eibenthal, valea Ogradena-succesiune
spre pajişte de Calamagrostis epigeios, Orşova, Dubova, Eşelniţa, etc.
Schimbări în compoziţia floristică au fost identificate atât în pajişti, cât şi
în păduri.
S-a constatat, pe de o parte o reducere a diversităţii floristice şi a
consistenţei unor specii, iar pe de altă parte pătrunderea unor specii străine.
Se constată schimbări calitative în pajişti păscute, pe izlazuri comunale
unde invadează: Carduus crispus, Onopordon acanthium, Cirsium
lanceolatum, Verbascum speciosa, Arctium lappa, Artemisia annuua,
Capsella bursa pastoris, Chelidonium majus, Chenopodium album.
Terenurile virane, marginile de şanţuri şi drumuri sunt ocupate de
comunităţi ruderale .
Pe suprafeţe diseminate în tot parcul, în special prin pătrunderea unor noi
specii şi prin exploatarea neraţională a pajiştilor, prin abandonarea unor
terenuri din perimetrele aşezărilor umane, abandonarea unor terenuri
agricole, abandonarea livezilor.

A.1.

Presiune

K02.02 Acumularea de material organic

actuală
A.2.

Detalii

Acumularea de humus în unele habitate naturale din zona Măceşti,
Eşelniţa, Plavişeviţa, Iloviţa, Moldova Nouă, Coronini, zona peşterii
Ponicova.
Materialul aluvionar este depozitat de râuri la vărsarea în Dunăre, dar şi pe
marginile de drumuri forestiere. Se crează cenoze nitrofile edificate de
urzici, de pipirig în zonele: Cazanele mari, Cazanele Mici, Ponicova,
Sfânta Elena, Coronini, Pojejena, Măceşti.

A.1.

Presiune

K03.01 Competiția

actuală
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A.2.

Detalii

Speciile invazive, atât cele lemnoase, cât şi ierburile au o capacitate
competitivă ridicată faţă de speciile native . Aceasta derivă, pe de o parte,
din exigenţele foarte scăzute ale acestor specii, pe de altă parte, din
strategiile reproductive, bazate pe drajonare, muguri de rezistenţă, ritmuri
fenologice mai alerte.
Extremitatea vestică a parcului de la Piatra Albă şi Baziaş, până în cea
răsăriteană, la Iloviţa, Gura Văii. Invazie de salcâm pe valea Mraconia.

A.1.

Presiune

K03.02 Parazitism

actuală
A.2.

Detalii

În pădurile de quercinee în sezonul de vegetaţie au fost semnalate atacuri
masive de defoliatori.
Zone afectate: Dubova la Ponicova spre-Şviniţa, Cioaca Armeneascădefolieri generate de omizi.

A.1.

Presiune

L08 Inundații

actuală
A.2.

Detalii

Pe toată suprafaţa parcului .

A.1.

Presiune

M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului

actuală
A.2.

Detalii

Există specii care au devenit rare datorită reducerii habitatelor,
fragmentării habitatelor: Paeonia officinalis.
În special în habitatele antropizate de-a lungul Dunării.

5.1.2. Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
Amenințările cu potential impact la nivelul ariei naturale protejate sunt identificate
raportându-ne la situația socio-economică a comunităților locale din clisura Dunării. În tabelul nr.337
sunt redate amenințările viitoare identificate, cu o scurtă descriere a acestora și a zonei unde pot
acționa:
Lista ameninţărilor viitoare cu potenţial impact la nivelul ariei naturale protejate
Tabel nr.337
Cod

Parametru

Descriere

B.1

Ameninţare viitoare

A02.01 Agricultura intensivă

B.2

Detalii

În zona de vest a țării se constată tendința de a folosi terenurile
agricole în sistem intensiv, tendință ce se preconizează și în zona
comunelor Socol și Pojejena.

B.1

Ameninţare viitoare

A02.03 Înlocuirea pășunii cu terenuri arabile
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B.2

Detalii

Prin intensificarea agriculturii în unele zone, se preconizează o
intensificare a acestei amenințări în zona comunelor Socol,
Pojejena, Coronini.

B.1

Ameninţare viitoare

A03.03 Abandonarea cosirii

B.2

Detalii

Această amenințare se preconizează a avea un impact negativ în
tot arealul parcului în zonele de fânețe.

B.1

Ameninţare viitoare

A04.01.01 Pășunatul intensiv al oilor

B.2

Detalii

Punctual, în zona Socol, în perimetrul Rezervației Naturale Balta
Nera și în vecinătate ei, unde este amplasată o stână, se
preconizează un dezechilibru asupra habitatelor prin suprapășunat
și ruderalizare a vegetației.

B.1

Ameninţare viitoare

A04.03 – Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului

B.2

Detalii

Această amenințare se preconizează a avea un impact negativ în
tot arealul parcului în zonele de pășuni.

B.1

Ameninţare viitoare

A05.03 Lipsa creșterii animalelor

B.2

Detalii

Se resimte la nivelul pajiștilor, care se vor invada cu specii
arbustive

B.1

Ameninţare viitoare

A07 Utilizarea produselor biocide, hormoni și substanțe chimice

B.2

Detalii

În contextul intensificării agriculturii, această amenințare se poate
resimți mai pregnant în zona comunelor Socol, Pojejena.

B.1

Ameninţare viitoare

A08 Fertilizarea (cu îngrășământ)

B.2

Detalii

În contextul intensificării agriculturii, această amenințare se poate
resimți mai pregnant în zona comunelor Socol, Pojejena.

B.1

Ameninţare viitoare

A10.01 Îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufișurilor

B.2

Detalii

În zonele agricole, între terenuri se instalează vegetație arbustivă,
care este de cele mai multe ori tăiată, reprezentând o amenințare
directă asupra speciilor dependente de aceste tipuri de habitate (de
exemplu, specii de paseriforme), dar și la nivel structural, asupra
diversității specifice ale zonei.

B.1

Ameninţare viitoare

A10.02 Îndepăratrea zidurilor din piatră și a digurilor

B.2

Detalii

Poate intensifica fenomenul de alunecare a terenurilor

B.1

Ameninţare viitoare

B01.01 Plantarea de pădure în teren deschis (copaci nativi)

B.2

Detalii

În contextul unor măsuri adoptate de acordare de fonduri europene
pentru plantații, precum și în urma unor presiuni mediatice, diferite
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entități (persoane fizice, juridice) pot planta arbori în zone de
pajiști.
B.1

Ameninţare viitoare

B01.02 Plantare artificială, pe teren deschis (copaci nenativi)

B.2

Detalii

Tendința actuală este de a planta specii cu creștere rapidă pentru
eficiență economică. Folosirea salcâmului în zone degradate sau
care necesită stabilizare reprezintă încă o practică care poate duce
la excluderea tipului fundamental al pădurii dintr-o anumită zonă:
haldele de steril, versanții de-a lungul drumurilor naționale și
forestiere.

B.1

Ameninţare viitoare

B03 Exploatare foerstieră fără replantare sau refacere naturală

B.2

Detalii

Deși respectarea amenajamentelor silvice este o obligație
legislativă, poate apărea ca și amenințare în zonele unde sunt
exploatări forestiere.

B.1

Ameninţare viitoare

B06 Pășunatul în pădure

B.2

Detalii

Amenințarea poate avea impact negativ prin tasarea solului,
crearea de poteci de animle și accesibilizarea zonei pentru speciile
invazive.

B.1

Ameninţare viitoare

B07 Alte activități silvice

B.2

Detalii

Extragerea masei lemnoase trebuie să respecte anumite norme
tehnice, dar care se încalcă de multe ori de către exploatatori,
afectând habitatele naturale și speciile limitrofe activității de
exploatare: scoaterea arborilor prin apă, menținerea pe termen
îndelungat a materialului lemnos în rampele primare, folosirea
unor utilaje necorespunzătoare etc.

B.1

Ameninţare viitoare

C01.04.01 Minerit de suprafață

B.2

Detalii

În contextul dezvoltării infrastructurii rutiere, carierele de piatră
rămân o amenințare cu posibil efect negativ asupra speciilor și
habitatelor din arealul ariei naturale protejate.

B.1

Ameninţare viitoare

C03.02 Utilizarea energiei solare

B.2

Detalii

Construirea unui astfel de parc poate reprezenta o amenințare prin
facilitarea accesului speciilor invazive și ruderalizarea vegetației
limitrofe. Există un singur proiect la acest moment în faza de PUZ
în arealul parcului, deci intensitatea amenințării este foarte
scăzută.

B.1

Ameninţare viitoare

C03.03 Utilizarea energiei eoliene
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B.2

Detalii

Parcurile de eoliene sunt posibile amenințări cu impact negativ atât
în faza de construcție, cât și postconstrucție, atât la nivelul
vegetației

(rudelarizarea

vegetației,

pătrunderea

speciilor

invazive) cât și la nivelul faunei (coliziuni cu turbinele eoliene).
Pe lângă cele construite, mai sunt o serie de parcuri pentru care a
fost avizată documentația PUZ.
B.1

Ameninţare viitoare

D01.01 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism

B.2

Detalii

Dezvoltarea turistică este în ritm ascendent în Clisura Dunării,
inclusiv în ceea ce privește turismul de drumeție și practicarea
sporturilor nemotorizate. Mai ales în zona satelor cehești se pot
vedea numeroase poteci de picior/bicicletă făcute în zonele de
pădure sau de pajiști.

B.1

Ameninţare viitoare

D01.02 Drumuri, autostrăzi

B.2

Detalii

Reprezintă o amenințare prin circulaţia utilajelor, vehiculelor,
poluare fonică, poluare cu reziduuri de combustibili, uleiuri, căi de
ruderalizare. Sursă de deşeuri.
De asemenea, reabilitarea drumurilor forestiere reprezintă o
amenințare asupra habitatelor riverane.

B.1

Ameninţare viitoare

D01.03 Parcuri auto și parcări

B.2

Detalii

Zonele de parcare sunt generatoare de deșeuri menajere, care la
rândul lor sunt puncte de atracție pentru câinii și pisicile hoinare.
De asemenea, scurgerile accidentale de combustibili, uleiuri pot
reprezenta o amenințare asupra biodiversității.

B.1

Ameninţare viitoare

D01.04 Căi ferate, căi ferate de mare viteză

B.2

Detalii

Poluare fonică. Căi de răspândire a speciilor ruderale.
Orşova, Baziaş, Gura Văii.

B.1

Ameninţare viitoare

D01.05 Poduri, viaducte

B.2

Detalii

Poluare fonică. Căi de răspândire a speciilor ruderale.
Între Orşova şi Gura Văii, Pojejena.

B.1

Ameninţare viitoare

D02.01.01 Linii electrice și de telefonie suspendate

B.2

Detalii

Modificarea câmpului electromagnetic în zonele traversate,
afectează ornitofauna, în primul rând.
Pe toată suprafaţa ariei naturale protejate

B.1

Ameninţare viitoare

D02.03 Piloni și antene de comunicare
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B.2

Detalii

Generează în jur zone de ruderalizare prin degajarea vegetaţiei
native, circulaţie intensă pe drumurile de acces, cu atât mai mult
cu cât sunt amplasate pe cote înalte. Perturbă câmpurile
electromagnetice cu efect asupra ornitofaunei.
Există mai ales în zona dintre Orşova şi Gura Văii.

B.1

Ameninţare viitoare

D03.01 Zonă portuară

B.2

Detalii

Au un pocibil impact asupra zonelor de mal, asupra habitatelor
riverane. Se pot produce poluări ale solului şi apelor. Pertubări ale
populaţiilor de păsări acvatice. Efect de fragmentare a habitatelor.
Port Orşova, Eşelniţa, Dubova, Moldova Nouă , Orşova, Moldova
Veche.

B.1

Ameninţare viitoare

D03.01.01 Rampe

B.2

Detalii

Rampele sunt amenajate pentru lansarea la apă a ambarcațiunilor
mici. De-a lungul malului Dunării sunt construite foarte multe
astfel de rampe, unele rudimentare, prin amenajarea cu piatră,
altele betonate: Eșelnița, Dubova, Svinița, Coronini, Pojejena

B.1

Ameninţare viitoare

D03.01.02 Diguri/zone turistice și de agrement

B.2

Detalii

Generează poluarea apelor, perturbarea speciilor de păsări.
Şenalul Dunării.

B.1

Ameninţare viitoare

D03.01.03 Zone de pescuit

B.2

Detalii

Se consideră o amenințare cu efecte indirecte, numărul mare de
pescari aducând cu sine și o cantitate considerabilă de deșeuri
menajere.

B.1

Ameninţare viitoare

D03.01.04 zona industrial portuară

B.2

Detalii

În zonele unde porturile încă funcționează, este o amenințare
directă asupra calității apelor Dunării și habitatelor riverane.

B.1

Ameninţare viitoare

E01.01 Urbanizare continuă

B.2

Detalii

Sunt zone compacte cu habitatele naturale eliminate, înlocuite cu
agroecosisteme, cu structură simplificată, efecte ecoprotective
foarte reduse.
Generează focare de specii ruderale.
Cazanele Mari, valea Dunării, Eşelniţa, Iloviţa, Padina Matei,
Moldova Nouă, Coronini, Dubova, Sviniţa, Bigăr Sat, culme spre
Gârnic, Cremeniţa, Gramensca, valea Răchita, valea Crivin,
Iloviţa, valea Slătinicului, Cremeniţa, Iezova.
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B.1

Ameninţare viitoare

E01.03 Habitare dispersată (locuințe risipite, dispersate)

B.2

Detalii

Impactul este mai redus decât al aşezărilor compacte, dar crează
şi ele focare de specii ruderale, de nitrificare a solului, surse de
deşeuri menajere.
Pensiuni construite în extravilanul localităţilor.

B.1

Ameninţare viitoare

E02.03 Centre comerciale

B.2

Detalii

Sunt zone compacte cu habitatele naturale eliminate . Generează
focare de specii ruderale.
Restrâng habitatele, generează presiune asupra populaţiilor de
faună.

B.1

Ameninţare viitoare

E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din
baze de agrement

B.2

Detalii

S-a identificat un impact foarte ridicat asupra pajiştilor, pădurilor,
izvoarelor prin abandonarea unor cantităţi imense de deşeuri: PETuri, obiecte de mobilier, electrocasnice defecte, textile etc.
Generează poluare chimică, estetică. Împiedică regenerarea
covorului ierbos; constituie sursă de pericol pentru faună.
Abandonarea deşeurilor în izvoarele petrifiante de pe suprafaţa
arie naturale protejate.
Zona : Balta Nera, valea Nera, valea Mare, Padina Matei, Gârnic,
Gornea, Sicheviţa, Sirinia, Dubova, Eşelniţa, Orşova, Gura Văii.

B.1

Ameninţare viitoare

E03.02 Depozitarea deșeurilor industriale

B.2

Detalii

În zonele miniere de la Moldova Nouă, Moldova Veche, Cozla,
Eibenthal sunt depozitate haldele de steril în imediata vecinătate a
habitatelor naturale.

B.1

Ameninţare viitoare

E04.01 Infrastructuri agricole, construcții în peisaj

B.2

Detalii

În primul rând sunt surse de ruderalizare. Măceşti, culmea
Ceretului, Ciucaru Mare, Orşova.

B.1

Ameninţare viitoare

E04.02 Baze și construcții militare de peisaj

B.2

Detalii

Focare de specii ruderale. Distrugerea parţială a unor habitate
praticole sau forestiere şi înlocuirea cu habitate ruderale.
Orşova, Moldova Veche, Ostrov, Moldova Noua.

B.1

Ameninţare viitoare

E06.01 demolarea de clădiri și structuri umane

B.2

Detalii

Focare de specii ruderale. Distrugerea parţială a unor habitate
praticole sau forestiere şi înlocuirea cu habitate ruderale.
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Centralele de la Electrica-Cozla. Exploatare minieră Moldova
Veche.
B.1

Ameninţare viitoare

F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârșe, vintire

B.2

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună.
Impactul direct este redus, în schimb impactul asupra habitatelor
lacustre şi a celor riverane este mediu spre intens prin abandonarea
deşeurilor, circulaţie pe drumuri, poteci. Pe tot traseul Dunării.

B.1

Ameninţare viitoare

F02.01.02 Pescuit cu plasă

B.2

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună .
Impactul direct este redus, în schimb impactul asupra habitatelor
lacustre şi a celor riverane este mediu spre intens prin abandonarea
deşeurilor, circulaţie pe drumuri, poteci. Pe tot traseul Dunării.

B.1

Ameninţare viitoare

F02.02. Pescuit activ

B.2

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună.
Impact direct mare asupra populaţiilor de peşte. În diferite puncte
ale traseului Dunării.

B.1

Ameninţare viitoare

F02.03.02 Pescuit cu undiță

B.2

Detalii

Reducerea populaţiilor de peşte şi scăderea stocului trofic pentru
ornitofaună.
Impactul direct este redus, în schimb impactul asupra habitatelor
lacustre şi a celor riverane este mediu spre intens prin abandonarea
deşeurilor, circulaţie pe drumuri, poteci. Pe tot traseul Dunării, atât
în zone permise, cât şi în alte zone.

B.1

Ameninţare viitoare

F03.02.01 Colectare de animale (insecte, reptile, amfibieni)

B.2

Detalii

Pe tot traseul Dunării, atât în zone permise, cât şi în alte zone
Domeniul de vânătoare Ardealul. Sunt ucise exemplare de reptile.

B.1

Ameninţare viitoare

F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj

B.2

Detalii

Impact potențial asupra faunei din arealul parcului.

B.1

Ameninţare viitoare

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fructe de pădure etc.)

B.2

Detalii

Generează presiune asupra populaţiilor vizate.
Circulaţia prin păduri şi pajişti a culegătorilor generează impact
asupra habitatelor. În funcţie de intensitatea culesului presiunea
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poate fi de la redusă spre intensă. La nivelul Parcului Natural
Porţile de Fier, impactul datorat acestor activităţi este redus. În
toate pădurile zonei, dar cu intensitate mică.
B.1

Ameninţare viitoare

G01.01.01 Sporturi nautice motorizate

B.2

Detalii

Impact generat de poluarea fonică, chimică a apei, aerului.
Pertubarea populaţiilor de ornitofaună acvatică.
Impactul cel mai intens este generat de prezenţa turiştilor.
Mraconia, Cazanele Dunării, Orşova.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.01.02 Sporturi nautice nemotorizate

B.2

Detalii

Impact redus.
Mraconia, Cazanele Dunării.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.02 Mersul pe jos, călărie și vehicule non motorizate

B.2

Detalii

Impactul este redus. Se generează o uşoară nitrificare a solului
datorită deşeurilor organice, bătătorirea potecilor.
Ciucaru Mare, Cazanele Mari, Cazanele Mici, peşteri, podul
suspendat de la Sfânta Elena.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.03.01 Conducerea obișnuită a vehiculelor cu motor

B.2

Detalii

Impact mediu spre intens prin bătătorirea terenurilor, afectarea
covorului ierbos, iniţierea de fenomene erozionale, de habitate
temporare pentru pontă la amfibieni. Poluare fonică.
Eşelniţa, Bigăr, Sfânta Elena.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.03.02 Conducerea în afara drumului a vehiculelor motorizate

B.2

Detalii

Sunt afectate pajiştiile din zona Eşelniţa.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.04 Drumeții montane, alpinism, speologie

B.2

Detalii

Cercetarea peşterilor în scop ştiinţific.
Impact foarte redus . În peşterile şi grotele din sit.

B.1

Ameninţare viitoare

G01.04.03 Vizite de agrement în peșteri

B.1

Ameninţare viitoare

La nivelul parcului vizitarea peşterilor este de intensitate mică şi
cu impact redus . Poate genera deranjarea speciilor de lilieci,
nitrificarea solului din jurul peşterilor prin abandonarea de deşeuri.
Pestera Ponicova, Gaura cu Muscă , Veterani, peştera de la Padina
Matei.

B.2

Detalii

G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune
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B.1

Ameninţare viitoare

Presiunea se resimte în special în rândul speciilor de lilieci, păsări
și reptile, manifestându-se în urma coliziunii cu: mașinile, stâlpii
electrici, eoliene.

B.2

Detalii

H01.01 Poluare industrială a apelor de suprafață de către
combinate industriale

B.1

Ameninţare viitoare

Existentă în zonele urbanizate . În general, este sub control.
Orşova şi Moldova Nouă , Cozla.

B.2

Detalii

H01.02 Poluarea apelor de suprafață prin inundații

B.1

Ameninţare viitoare

Se manifestă pregnant în perioadele ploioase, exemplu în sezonul
estival 2014, datorită viiturilor şi inundaţiilor.
Apele antrenează de pe versanţi depozite aluvionare, obiecte, etc.
Orşova, Eşelniţa şi alte localităţi din teritoriu.

B.1

Ameninţare viitoare

H01.05 Poluare difuză a apelor de suprafață, cauzată de activități
agricole și forestiere

B.2

Detalii

Substanţele utilizate în fertilizarea solurilor, în special pentru
culturile anuale se infiltrează parţial în pânza freatică, iar parţial
sunt antrenate de apele pluviale în râuri şi izvoare.
În toate localităţile teritoriului.

B.1

Ameninţare viitoare

H01.06 Poluare difuză a apelor de suprafață cauzată de transport
și de infrastructura fără conectare la canalizare/mașini de măturat
străzi

B.2

Detalii

Prin transportul nautic se pot produce scurgeri de carburanţi şi
uleiuri de la ambarcaţiuni, precum şi mici cantităţi de deşeuri de la
turişti.
Pe toate suprafaţa teritoriului .

B.1

Ameninţare viitoare

H01.07 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de
platformele industriala abandonate

B.2

Detalii

Siturile industriale abandonate generează poluare permanentă
pentru sol şi pentru ape.
În zonele industriale: Orşova, Moldova Veche, Moldova Nouă,
Şviniţa, Cozla, valea Mare, locuri unde sunt activităţi industriale
abandonate.

B.1.

Ameninţare viitoare

H01.08 Poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de alte surse
care nu au fost enumerate
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B.2.

Detalii

S-a constatat că pe tot defileul Dunării, în zonele locuite, casele şi
cabanele turistice deversează o parte dintre reziduurile menajere şi
de canalizare în Dunăre.
Pe tot teritoriul parcului în localităţi şi în perimetre construite.

B.1.

Ameninţare viitoare

H05.01 Gunoiul și deșeurile solide

B.2.

Detalii

Poluarea solului prin depozitarea şi abandonarea deșeurilor este
intensă în special în zonele locuite din zona de vest a parcului, dar
şi în rezervaţia naturală Balta Nera.
În special în zona vestică a teritoriului pe valea Mare, pe valea
Dunării
Eşelniţa, Moldova Nouă, Baziaş, Ostrov.

B.1.

Ameninţare viitoare

H06.01 Zgomot, poluare fonică

B.2.

Detalii

Poluarea fonică provine din zonele urbanizate, din traficul rutier şi
din cel nautic.
De-a lungul drumurilor asfaltate, în perimetrele urbanizate.

B.1.

Ameninţare viitoare

H06.04 Modificări electromagnetice

B.2.

Detalii

În zonele traversate de fire de înaltă tensiune.
În jurul parcurilor eoliene.

B.1.

Ameninţare viitoare

I01 Specii invazive non-native

B.2.

Detalii

Speciile invazive non-native sunt o mare problemă la scara
întregului teritoriu al Parcului Natural Porţile de Fier.
Un factor perturbator semnificativ pentru tufărişurile edificate de
mojdrean şi de liliac, situate de-a lungul Dunării şi de-a lungul
şoselei, dar şi pe lângă drumuri forestiere, îl constituie infiltrarea
agresivă a oţetarului Ailanthus altissima şi a amorfei, Amorpha
fruticosa.
În buruienişurile de la Eşelniţa şi de pe valea Mala se remarcă
penetrarea puternică a speciilor invazive precum Phytolaca
americana şi Ambrosia artemisiifolia.
Zone afectate:
Traseul Cazanele Mici, Cazanele Mari, valea Dubova, valea
Eşelniţa, valea Mala, valea Mraconia, pădure infiltrată cu salcâm
la Dubova , valea Satului, valea Mraconia și în Eşelniţa pe Drumul
Inginerului - frăsinet invadat de salcâm, glădiţă, oţetar, făget dacic
penetrat de salcâm, Phytolaca americana, Echynocystis lobata.
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Robinia pseudacacia, Phytolaca americana

valea Crivin-

infiltraţii de salcâm, Ambrosia artemisiifolia. Valea Mala, valea
Ogradena-invazie de Ailanthus altissima, Phytolaca Americanavalea Plavişeviţa-salcâm, Orşova spre culoarul Timiş-Cernasalcâm.
Cioaca Armenească, Eibenthal, culmea Ceretului, Ostrov-invazie
de Amorpha fruticosa, de-a lungul Dunării-tufărişuri cu Amorpha
fruticosa, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia .
B.1.

Ameninţare viitoare

I02 Specii native indigene problematice

B.2.

Detalii

Speciile native problemă sunt cele care se dezvoltă exagerat
extrazonal.
S-a constatat prezenţa urzicilor, a boziilor în mijlocul poienilor din
păduri, pe locuri păscute, târliţe. De asemenea pe pajiştile
abandonate,

necosite,

se

dezvoltă

pâlcuri

compacte

de

Calamagrostis arundinaceea şi Pteridium aquilinum, Solanum
nigrum substituind speciile din compoziţia floristică a pajiştii.
Zone afectate: valea Satului-invazie de urzici de-a lungul
drumului, invazie de Sambucus ebulus.
Eşelniţa-pe văi specii autohtone precum Arctium lappa, Urtica
dioica, Aegopodium podagraria etc. valea Crivin- valea Mala
Firiza,

Eibenthal,

Balta

Nera:

pajişti

cu

Calamagrostis

arundinacea.
B.1.

Ameninţare viitoare

J01.01 Incendii

B.2.

Detalii

Impact direct asupra florei și faunei. Se petrec de regulă primăvara
timpuriu și toamna, în toate zonele agricole din parc, cu extindere
în zonele de pajiște și pădure.

B.1.

Ameninţare viitoare

J02.06 Captarea apelor de suprafață

B.2.

Detalii

Destinate consumului de apă. Modifică traseul cursurilor de apă,
aprovizionarea cu apă a terenurilor riverane, secări ale unor
porţiuni de teren, înlocuiri de habitate higrofile cu unele praticole
sau de sărături.
Orşova, spre culoarul Timişului.

B.1.

Ameninţare viitoare

J02.10 Managementul vegetației acvatice și de mal în scopul
drenării
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B.2.

Detalii

S-au redus suprafeţele de zăvoi prin lucrări în scop de drenaj, au
afectat sălcişurile, stufărişurile şi păpurişurile.
Zone afectate: valea Mala, valea Ogradena, valea Satului, Eşelniţa,
Orşova, Dubova, Coronini, Sirinia, Ostrov, Divici, Baziaş etc.

B.1.

Ameninţare viitoare

J03.01 Reducerea sau pierderea de caracteristici de habitat

B.2.

Detalii

Principalele modificări ale parametrilor ecosistemelor se datorează
tăierilor rase de pe suprafeţe de sute de ha. În prezent ele sunt în
stadiu de regenerare, dar nu pot fi asimilate unor păduri. S-au
modificat următorii parametri: suprafaţa, consistenţa pădurii,
gradul de închegare al coronamentului, densitatea indivizilor,
structura pe vârste a edificatorilor, stratificarea distribuţia pe
verticală şi pe orizontală a indivizilor, compoziţia floristică,
fenologia unor specii ierboase.
În mare parte din teritoriul parcului, atât în pajişti, cât şi în păduri.

B.1.

Ameninţare viitoare

J03.02 Reducerea conectivității habitatelor prin intervenție
antropică (fragementarea habitatelor)

B.2.

Detalii

Este pregnantă la nivelul zonelor antropizate din aria naturală
protejată. Construcţiile, căile de comunicaţie, în special drumurile,
câmpurile cultivate au generat fragmentarea habitatelor, efect de
ecoton pentru pajişti şi în special pentru păduri.
Construcţiile hidrotehnice diminuează conectivitatea habitatelor
acvatice
În special în zonele locuite ale parcului, dar şi în pădurile cu
circulaţie pe drumurile forestiere, în zonele cu exploatări forestiere
Eşelniţa, valea Mala, valea Ogradena, valea Crivin, Mraconia,
valea Liubotina, Eibenthal, Iloviţa, Moldova Nouă, Balta Nera.

B.1.

Ameninţare viitoare

K01.01 Eroziune

B.2.

Detalii

Sunt prezente pe văile de torenţi. Sunt mai intense în zonele
despădurite
Zone afectate: Şoseaua Baziaş-Moldova Nouă, Cazanele Mari,
Cazanele Mici, Eşelniţa, Coronini, valea Siriniei, Defileul Dunării.

B.1.

Ameninţare viitoare

K01.02 Colmatare

B.2.

Detalii

Schimbarea condițiilor ecologice și a regimului hidric, prin
realizarea de bălți la gurile de vărsare a cursurilor de apă, în
detrimentul speciilor reofile.
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B.1.

Ameninţare viitoare

K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune)

B.2.

Detalii

Succesiunile se manifestă accentuat în pajiştile secundare
abandonate.
Abandonarea şi diminuarea practicilor pastorale generează
instalări de tufărişuri şi de puieţi de arbori în habitatele praticole .
Periculoasă este infiltrarea speciilor invazive la adăpostul acestor
tufărişuri.
Zone afectate: Cioaca Armenească Eibenthal, valea Ogradenasuccesiune spre pajişte de Calamagrostis epigeios, Orşova,
Dubova, Eşelniţa, etc.
Schimbări în compoziţia floristică au fost identificate atât în
pajişti, cât şi în păduri.
S-a constatat, pe de o parte o reducere a diversităţii floristice şi a
consistenţei unor specii, iar pe de altă parte pătrunderea unor specii
străine.
Se constată schimbări calitative în pajişti păscute, pe izlazuri
comunale

unde

invadează:

Carduus

crispus,

Onopordon

acanthium, Cirsium lanceolatum, Verbascum speciosa, Arctium
lappa, Artemisia annuua, Capsella bursa pastoris, Chelidonium
majus, Chenopodium album.
Terenurile virane, marginile de şanţuri şi drumuri sunt ocupate de
comunităţi ruderale .
Pe suprafeţe diseminate în tot parcul, în special prin pătrunderea
unor noi specii şi prin exploatarea neraţională a pajiştilor, prin
abandonarea unor terenuri din perimetrele aşezărilor umane,
abandonarea unor terenuri agricole, abandonarea livezilor.
B.1.

Ameninţare viitoare

K02.02 Acumularea de material organic

B.2.

Detalii

Acumularea de humus în unele habitate naturale din zona Măceşti,
Eşelniţa, Plavişeviţa, Iloviţa, Moldova Nouă, Coronini, zona
peşterii Ponicova.
Materialul aluvionar este depozitat de râuri la vărsarea în Dunăre,
dar şi pe marginile de drumuri forestiere. Se crează cenoze nitrofile
edificate de urzici, de pipirig în zona Cazanele mari, Cazanele
Mici, Ponicova, Sfânta Elena, Coronini, Pojejena, Măceşti.

B.1.

Ameninţare viitoare

K03.01 Competiția
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B.2.

Detalii

Speciile invazive, atât cele lemnoase, cât şi ierburile au o
capacitate competitivă ridicată faţă de speciile native . Aceasta
derivă, pe de o parte, din exigenţele foarte scăzute ale acestor
specii, pe de altă parte, din strategiile reproductive, bazate pe
drajonare, muguri de rezistenţă, ritmuri fenologice mai alerte.
Extremitatea vestică a parcului de la Piatra Albă şi Baziaş, până în
cea răsăriteană, la Iloviţa, Gura Văii. Invazie de salcâm pe valea
Mraconia.

B.1.

Ameninţare viitoare

K03.02 Parazitism

B.2.

Detalii

În pădurile de quercinee în sezonul de vegetaţie au fost semnalate
atacuri masive de defoliatori.
Zone afectate: Dubova la Ponicova spre-Şviniţa, Cioaca
Armenească-defolieri generate de omizi.

B.1.

Ameninţare viitoare

L08 Inundații

B.2.

Detalii

Pe toată suprafaţa parcului .

B.1.

Ameninţare viitoare

M02.01 Înlocuirea și deteriorarea habitatului

B.2.

Detalii

Există specii care au devenit rare datorită reducerii habitatelor,
fragmentării habitatelor: Paeonia officinalis.
În special în habitatele antropizate de-a lungul Dunării.

5.2. Evaluarea impacturilor asupra speciilor
5.2.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor
Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei/speciilor

este redată în

tabelul nr.338:
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Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciei/speciilor
Tabel nr.338
Nr.

Presiune actuală

Specie/grup de specii

Localizarea impacturilor cauzate de

Intensi- Confiden- Localizare

presiunile actuale asupra speciei –

crt.

tate

țialitate

-geometrie

descriere
A02.01

Socol, Pojejena, Orșova

Agricultura Reptile

S

intensivă
A02.03

publice
Înlocuirea Mamifere:

Informații

pășunii cu terenuri Spermophilus citellus
arabile

Informații

Socol

S

publice

Păsări:
Pernis

apivorus,

Milvus Pojejena, Coronini, Eibenthal

migrans,

Milvus

milvus,

Circaetus

gallicus,

Circus

cyaneus,

Circus

Accipiter

brevipes,

S

pygargus,
Aquila

pomarine, Aquila chrysaetos,
Hieraaetus pennatus, Falco
peregrinus,

Falco

tinnunculus, Crex crex
Caprimulgus

europaeus,

Coracias garrulus , Lullula
arborea,

Lanius

collurio,
642

Emberiza hortulana Lanius
minor
Reptile:
Testudo hermanni boettgeri,
Coluber caspius, Coronella
austriaca, Elaphe longissima
Insecte:
Calimorpha quadripunctaria,
Pilemia tigrine, Coenagrion
ornatum, Eriogaster catax,
Lycaena dispar, Maculinea
nausithous, Maculinea teleius,
Pholidoptera transsylvanica
Plante:
Echium russsicum
A03 Cosire/tăiere a Păsări: Crex crex
păşunii

Sfânta Elena, Svinița

Reptile: Testudo hermanni

pozitiv

Informații
publice

boettgeri, Coluber caspius,
Coronella austriaca, Elaphe
longissima
Insecte:
quadripunctaria,

Calimorpha
Pilemia
643

tigrine, Coenagrion ornatum,
Eriogaster

catax,

Lycaena

dispar, Maculinea nausithous,
Maculinea

teleius,

Pholidoptera transsylvanica
A04.01.02

- Păsări: Hieraeetus pennatus

Socol

S

pășunatul intensiv al

Informații
publice

oilor
A04.01.03 Pășunatul Păsări:
intensive al cailor

R

Botaurus stellaris, Ixobrychus Ostrovul Moldova Veche

Informații
publice

minutus,
Ardeolla ralloides, Egretta
garzetta, Egretta alba, Ardea
purpurea, Platalea leucorodia
Phalacrocorax

pygmeus,

Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca
Himantopus himantopus
Plante:
Colchicum arenarium
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A04.03 Abandonarea Lullula

arborea,

Lanius În aproape toate zonele de fânețe din parc

M

sistemelor pastorale, collurio, Emberiza hortulana,
lipsa păşunatului

publice

Lanius minor

A10.01 Îndepărtarea Chiroptera

Măcești,

Sfântă

Elena,

Sichevița, S

gardurilor vii şi a Păsări: Crex crex, Lullula Liubcova
crângurilor
tufişurilor

Informații

sau arborea,

Lanius

Informații
publice

collurio,

Emberiza hortulana, Lanius
minor
Reptile:
Testudo hermanni boettgeri,
Pelobates fuscus
Insecte:
Cerambix cerdo, Eriogaster
catax,

Lycaena

dispar,

Maculinea

nausithous,

Maculinea

teleius,

Pholidoptera transsylvanica
B02.04 Îndepărtarea Mamifere:
arborilor uscați sau în Barbastella
curs de uscare

Myotis

În tot arealul parcului. Impactul a scăzut în M
barbastellus, intensitate

bechsteini,

în

ultimii

ani,

datorită

Informații
publice

Myotis certificării pădurilor

nattereri, Myotis mystacinus,
Myotis

daubentonii,
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Pipistrellus

pipistrellus,

Pipistrellus nathusii
Păsări:
Aquila chrysaetos, Hieraaetus
pennatus
Falco

peregrinus,

tinnunculus,

Falco

Picus

canus,

Picus viridis, Dendrocopus
syriacus,

Dendrocopus

medius,

Dendrocopus

leucotos, Picoides tridactylus,
Dryocopus martius
Insecte:
Morimus

funereus,

Osmoderma eremita, Lucanus
cervus, Rosalia alpina
B03

Exploatare Canis lupus, Ursus arctos, În zonele cu exploatare forestieră.

forestieră

fără Lynx lynx, Felis silvestris,

replantare

sau Ciconia

refacere naturală

apivorus,
Milvus
gallicus,

nigra,

Pernis

Milvus

migrans,

milvus,

Informații
publice

Circaetus
Haliaeethus
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albicilla, Accipiter brevipes,
Aquila

pomarine,

Caprimulgus

europaeus,

Coracias

garrulus,

canus,

Picus

Picus
viridis,

Dendrocopus

syriacus,

Dendrocopus

medius,

Dendrocopus

leucotos,

Picoides

tridactylus,

Dryocopus martius
B07

alte

forestiere

activități Mamifere:
Barbastella
Myotis

În zonele de exploatare forestieră, în
barbastellus, rampele de exploatare, pe căi de colectare

bechsteini,

Informații
publice

Myotis etc.

nattereri, Myotis mystacinus,
Myotis

daubentonii,

Pipistrellus

pipistrellus,

Pipistrellus nathusii, Lutra
lutra
Păsări:
Pernis
migrans,
Circaetus

apivorus,

Milvus

Milvus

milvus,
gallicus,
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Haliaeethus albicilla Bubo
bubo Caprimulgus europaeus,
Coracias garrulus
Reptile:
Ablepharus

kitaibeli,

Pelobates fuscus
C01.04.01 Minerit de Reptile

În

suprafață

funcționale

C03.02

Păsări
Utilizarea Chiroptera

energiei eoliene
D01.01

cu

cariere

aprobate

și S

Amfibieni

Informații
publice

Orșova, Coronini

M

Păsări

Drumuri, Insecte

poteci și căi ferate

zonele

Informații
publice

Drumurile

de

exploatare

comunale, M

drumurile de exploatare forestieră

Informații
publice

Reptile
Mamifere
D01.02

Drumuri, Insecte

autostrăzi

DN6, DN57, DN57A

M

Amfibieni

Informații
publice

Reptile
Mamifere
D01.03 Parcări auto Reptile

DN6, DN57, DN57A

S

și parcări

Informații
publice

D01.04 Căi ferate, căi Reptile

Calea ferata Orșova -Drobeta Turnu S

Informații

ferate de mare viteză

Severin

publice

Mamifere

648

D02.01.01
electrice

Linii Pernis
și

de migrans,

telefonie suspendate

Milvus În special liniile de înalta și medie M

Informații

Milvus

milvus, tensiune.

publice

gallicus,

Aquila

apivorus,

Circaetus
chrysaetos,

Hieraaetus

pennatus, Falco peregrinus,
Falco tinnunculus, Bubo bubo
D03.01.02

Austropotamobius torrentium

Mraconia

S

Diguri/zone turistice

Informații
publice

și de agrement
D03.01.03 Zone de Reptile

Orșova, Eșelnița, Dubova, Berzasca, S

Informații

pescuit

Liubcova, Gornea, Liborajdea, Coronini,

publice

Moldova Nouă, Măcești, Pojejena
D03.01.04

zona Gobio albipinnatus

industrial portuară

Gymnocephalus baloni

Orșova, Moldova Nouă

S

Informații
publice

Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Sabanejewia aurata
Umbra krameri
Rhodeus sericeus amarus
Zingel streber
Zingel zingel
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Aspius aspius
E01.01

Toate localitățile

Urbanizare Toate speciile

S

continuă

Informații
publice

Eșelnița, Dubova, Svinița, Sichevița, S

E01.03

Habitare Mamifere:

dispersată

(locuințe Canis lupus, Lynx lynx, Felis Gârnic, Pojejejna

risipite, dispersate)

Informații
publice

silvestris, Ursus arctos
Păsări:
Pernis
migrans,

apivorus,

Milvus

Milvus

milvus,

Circaetus gallicus, Crex crex,
Caprimulgus
Coracias

europaeus,

garrulus,

Vipera

ammodytes ammodytes
Pești:
Aspius

M
aspius,

Gobio

albipinnatus, Gymnocephalus
baloni,

Gymnocephalus

schraetzer, Misgurnus fossilis,
Pelecus

cultratus,

Sabanejewia aurata, Umbra
krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus, Zingel streber, Zingel
650

zingel,

Austropotamobius

torrentium
Plante:
Echium russsicum
E03.01

Depozitarea Toate speciile

deșeurilor menajere/

În special, în vecinătatea localităților și de- M

Informații

a lungul cursurilor de apă.

publice

Haldele de steril de la Moldova Nouă, S/M

Informații

Eibethal, Svinița

publice

deșeuri provenite din
baze de agrement
E03.02

Depozitarea Mamifere

deșeurilor industriale

Reptile
Păsări

F02.01.01 Pescuit cu Păsări: Gavia stellata, Gavia În zonele inundabile ale Dunării de pe S

Informații

capcane,

publice

vintire

vârșe, arctica, Gavia immer, Cygnus teritoriul
cygnus,

Mergus

administrativ

al

comunelor

albellus, Coronini, Sichevița, Svinița

Bucephala

clangula,

Phalacrocorax

pygmeus,

Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca,
himantopus,

Himantopus
Botaurus

stellaris, Ixobrychus minutus,
Ardeolla ralloides, Egretta
garzetta, Egretta alba, Ardea
651

purpurea,

Platalea

leucorodia, Emys orbicularis
Mamifere: Lutra lutra
F02.01.02 Pescuit cu Mamifere:

Pe parcursul Dunării, în zonele unde este

Informații

plasă

permis pescuitul comercial

publice

Lutra lutra
Păsări:
Gavia stellate, Gavia arctica,
Gavia immer, Cygnus cygnus,
Phalacrocorax

pygmeus,

Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca,

Himantopus

himantopus
Botaurus stellaris, Ixobrychus
minutus, Ardeolla ralloides,
Egretta garzetta, Egretta alba,
Ardea

purpurea,

Platalea

leucorodia,
Reptile:
Emys orbicularis
Pești:
Gobio
Gymnocephalus

albipinnatus,
baloni,
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Gymnocephalus

schraetzer,

Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,
aurata,
Rhodeus

Sabanejewia
Umbra

krameria,

sericeus

amarus,

Zingel streber,
Zingel zingel
F02.02. Pescuit activ

Aspius

Barbus Pe parcursul Dunării, în zonele unde este

aspius,

meridionalis, Cottus gobio, permis pescuitul comercial
Gobio

Informații
publice

albipinnatus,

Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus

schraetzer,

Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,

Sabanejewia

aurata,

Umbra

krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus,

Zingel streber
Zingel zingel
F03.02.03

Capcane, Testudo hermanni boettgeri, În puncte necunoscute din parc, această M

otrăvire, braconaj

Vipera

ammodytes presiune

ammodytes, Emys orbicularis

fiind

observată

în

special

Informații
publice

consultând site-uri de vânzări on-line.
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G01.01.01

pygmeus, În zona Cazanelor Dunării, zona Pojejena S

Sporturi Phalacrocorax

nautice motorizate

Nycticorax nycticorax, Aythya – Moldova Nouă
nyroca,

Informații
publice

Himantopus

himantopus
Botaurus stellaris, Ixobrychus
minutus, Ardeolla ralloides,
Egretta garzetta, Egretta alba
Ardea

purpurea,

Platalea

leucorodia
Aspius

aspius,

Gobio

albipinnatus
Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,
aurata,
Rhodeus

Sabanejewia
Umbra
sericeus

krameria,
amarus,

Zingel streber
Zingel zingel
G01.03.01

Păsări: Bubo bubo

De-a

lungul

drumurilor

Conducerea obișnuită Reptile: Testudo hermanni județene și comunale

naționale,

Informații
publice

boettgeri, Emys orbicularis,
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a

vehiculelor

motor

cu Lacerta agilis, Lacerta viridis,
Lacerta praticola, Podarcis
muralis Ablepharus kitaibelii
Coluber caspius, Coronella
austriaca, Elaphe longissima
Natrix

tessellata,

Vipera

ammodytes

ammodytes,

Amfibieni:

Bombina

variegata, Triturus cristatus,
Triturus
arborea,

vulgaris
Rana

Hyla

dalmatina,

Rana temporaria, Salamandra
salamandra
blasii, Gaura cu Muscă,

G01.04.03 Vizite de Rhinolophus
agrement în peșteri

euryale, Peștera Gura Ponicovei,

Rhinolophus

Rhinolophus ferrumequinum, Peștera Veteranii
Rhinolophus

hipposideros,

Rhinolophus

mehelyi,

M

Informații

S

publice

S

Miniopterus schreibersi,
Myotis (blythii) oxygnatus,
Myotis

capaccinii,

Myotis
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dasycneme,

Myotis

emarginatus, Myotis myotis
G05.11 Moartea sau Buteo
rănirea prin coliziune

buteo,

Crex

crex, De-a

lungul

drumurilor

naționale, M

Emberiza calandra, Anthus județene și comunale

Informații
publice

campestris, Falco Subbuteo,
Ciconia

nigra,

Ciconia,

Ciconia
Haliaeethus

albicilla, Accipiter brevipes,
Aquila

pomarine,

chrysaetos,

Aquila

Hieraaetus

pennatus
Falco

peregrinus,

Falco

tinnunculus, Lullula arborea,
Lanius

collurio,

Emberiza

hortulana, Lanius minor
H01.05

Dunărea și apele tributare

Poluarea Natrix tessellate

difuză a apelor de Pești: Barbus meridionalis

S

Informații
publice

suprafață, cauzată de Cottus gobio, Aspius aspius,
activități agricole şi Gobio
forestiere

Gymnocephalus

albipinnatus,
baloni,

Gymnocephalus schraetzer
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Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,
aurata,
Rhodeus

Sabanejewia
Umbra

krameria,

sericeus

amarus,

Zingel streber
Zingel

zingel

Austropotamobius torrentium
H01.07

Poluarea Barbastella

difuză a apelor de Myotis

barbastellus, În zona Ostrovului Moldova Veche

bechsteini,

Myotis

S

Informații
publice

suprafață cauzată de nattereri, Myotis mystacinus,
platformele

Myotis

daubentonii,

industriale

Pipistrellus

pipistrellus,

abandonate

Pipistrellus nathusii Păsări:
Gavia stellate, Gavia arctica,
Gavia immer, Cygnus cygnus,
Phalacrocorax pygmeus,
Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca,
himantopus

Himantopus
Botaurus

stellaris, Ixobrychus minutus,
Ardeolla ralloides, Egretta
garzetta, Egretta alba, Ardea
657

purpurea, Platalea leucorodia
Sterna hirundo, Chlidonias
hybridus, Chlidonias niger
Circus aeruginosus Pandion
haliaetus Alcedo atthis
Reptile:
Emys orbicularis
Pești: Aspius aspius Gobio
albipinnatus, Gymnocephalus
baloni,

Gymnocephalus

schraetzer, Misgurnus fossilis,
Pelecus

cultratus,

Sabanejewia aurata, Umbra
krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus, Zingel streber, Zingel
zingel
H05.01 Gunoiul și Toate speciile

În vecinătatea localităților și de-a lungul

Informații

deșeurile solide

cursurilor de apă

publice

H06.01

Zgomot, Circaetus

poluare fonică

gallicus,

Informații

Pernis

apivorus

publice

I01 Specii invazive Toate speciile native care intră De-a lungul Dunării, insulele din Dunăre, M
non-native

în concurență

versanții de-a lungul DN57, zonele

Informații
publice
658

învecinate

drumurilor

comunale/forestiere/de exploatare.
În arealul parcului, în special în zonele de M

Informații

pajiște și pădure

publice

J03.01 - reducerea sau Păsări:

Sfânta Elena, în zonele de pajiște din S

Informații

pierderea

arealul parcului care se acoperă cu

publice

J01.01 Incendii

Toate speciile

de Haliaeethus albicilla,

caracteristici

Aquila chrysaetos,

specifice de habitat

Hieraaetus pennatus,

vegetație lemnoasă

Falco peregrinus,
Falco tinnunculus,
Bubo bubo,
Caprimulgus europaeus,
Coracias garrulus,
Picus canus,
Picus viridis,
Barbus meridionalis,
Cottus gobio
Decapode:
Austropotamobius torrentium
Reptile:
Testudo hermanni beottgerri
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5.2.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciilor
În tabelul nr.339 s-a făcut o evaluare/analiză a posibilelor impacturi asupra speciilor ce ar putea fi cauzatede amenințările viitoare:
Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra speciei/speciilor
Tabel nr.339
Nr.

Presiune actuală

Specie/grup de specii

Localizarea impacturilor cauzate de

Intensi- Confiden- Localizare

presiunile actuale asupra speciei –

crt.

tate

țialitate

-geometrie

descriere
A02.01

Socol, Pojejena, Orșova

Agricultura Reptile

S

intensivă
A02.03

publice
Înlocuirea Mamifere:

Informații

pășunii cu terenuri Spermophilus citellus
arabile

Informații

Socol

S

publice

Păsări:
Pernis

apivorus,

Milvus Pojejena, Coronini, Eibenthal

migrans,

Milvus

milvus,

Circaetus

gallicus,

Circus

cyaneus,

Circus

Accipiter

brevipes,

S

pygargus,
Aquila

pomarine, Aquila chrysaetos,
Hieraaetus pennatus, Falco
peregrinus,

Falco

tinnunculus, Crex crex
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Caprimulgus

europaeus,

Coracias garrulus , Lullula
arborea,

Lanius

collurio,

Emberiza hortulana Lanius
minor
Reptile:
Testudo hermanni boettgeri,
Coluber caspius, Coronella
austriaca, Elaphe longissima
Insecte:
Calimorpha quadripunctaria,
Pilemia tigrine, Coenagrion
ornatum, Eriogaster catax,
Lycaena dispar, Maculinea
nausithous, Maculinea teleius,
Pholidoptera transsylvanica
Plante:
Echium russsicum
A03 Cosire/tăiere a Păsări: Crex crex
păşunii

Reptile: Testudo hermanni

Sfânta Elena, Svinița

pozitiv

Informații
publice

boettgeri, Coluber caspius,
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Coronella austriaca, Elaphe
longissima
Insecte:

Calimorpha

quadripunctaria,

Pilemia

tigrine, Coenagrion ornatum,
Eriogaster

catax,

Lycaena

dispar, Maculinea nausithous,
Maculinea

teleius,

Pholidoptera transsylvanica
A04.01.02

- Păsări: Hieraaetus pennatus

Socol

S

pășunatul intensiv al

Informații
publice

oilor
A04.01.03 Pășunatul Păsări:
intensive al cailor

S

Botaurus stellaris, Ixobrychus Ostrovul Moldova Veche

Informații
publice

minutus,
Ardeolla ralloides, Egretta
garzetta, Egretta alba, Ardea
purpurea, Platalea leucorodia
Phalacrocorax

pygmeus,

Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca
Himantopus himantopus
662

Plante:
Colchicum arenarium
A04.03 Abandonarea Lullula

arborea,

Lanius În aproape toate zonele de fânețe din parc

M

sistemelor pastorale, collurio, Emberiza hortulana,
lipsa păşunatului

publice

Lanius minor

A10.01 Îndepărtarea Chiroptera

Măcești,

Sfântă

Elena,

Sichevița, S

gardurilor vii şi a Păsări: Crex crex, Lullula Liubcova
crângurilor
tufişurilor

Informații

sau arborea,

Lanius

Informații
publice

collurio,

Emberiza hortulana, Lanius
minor
Reptile:
Testudo hermanni boettgeri,
Pelobates fuscus
Insecte:
Cerambix cerdo, Eriogaster
catax,

Lycaena

dispar,

Maculinea

nausithous,

Maculinea

teleius,

Pholidoptera transsylvanica
B02.04 Îndepărtarea Mamifere:
arborilor uscați sau în Barbastella
curs de uscare

Myotis

În tot arealul parcului. Impactul a scăzut în M
barbastellus, intensitate

bechsteini,

în

ultimii

ani,

datorită

Informații
publice

Myotis certificării pădurilor
663

nattereri, Myotis mystacinus,
Myotis

daubentonii,

Pipistrellus

pipistrellus,

Pipistrellus nathusii
Păsări:
Aquila chrysaetos, Hieraaetus
pennatus
Falco

peregrinus,

tinnunculus,

Falco

Picus

canus,

Picus viridis, Dendrocopus
syriacus,

Dendrocopus

medius,

Dendrocopus

leucotos, Picoides tridactylus,
Dryocopus martius
Insecte:
Morimus

funereus,

Osmoderma eremita, Lucanus
cervus, Rosalia alpina
B03

Exploatare Canis lupus, Ursus arctos, În zonele cu exploatare forestieră.

forestieră

fără Lynx lynx, Felis silvestris,

replantare

sau Ciconia

refacere naturală

apivorus,

nigra,

Pernis

Milvus

migrans,

Informații
publice
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Milvus

milvus,

Circaetus

gallicus,

Haliaeethus

albicilla, Accipiter brevipes,
Aquila

pomarina,

Caprimulgus

europaeus,

Coracias

garrulus,

canus,

Picus

Picus
viridis,

Dendrocopus

syriacus,

Dendrocopus

medius,

Dendrocopus

leucotos,

Picoides

tridactylus,

Dryocopus martius
B07

alte

forestiere

activități Mamifere:
Barbastella
Myotis

În zonele de exploatare forestieră, în
barbastellus, rampele de exploatare, pe căi de colectare

bechsteini,

Informații
publice

Myotis etc.

nattereri, Myotis mystacinus,
Myotis

daubentonii,

Pipistrellus

pipistrellus,

Pipistrellus nathusii, Lutra
lutra
Păsări:

665

Pernis

apivorus,

Milvus

Milvus

milvus,

migrans,
Circaetus

gallicus,

Haliaeethus albicilla, Bubo
bubo,

Caprimulgus

europaeus, Coracias garrulus
Reptile:
Ablepharus

kitaibeli,

Pelobates fuscus
C01.04.01 Minerit de Reptile

În

suprafață

funcționale

C03.02

Păsări
Utilizarea Chiroptera

energiei eoliene
D01.01

cu

cariere

aprobate

și S

Amfibieni

Informații
publice

Orșova, Coronini

M

Păsări

Drumuri, Insecte

poteci și căi ferate

zonele

Informații
publice

Drumurile

de

exploatare

comunale, M

drumurile de exploatare forestieră

Informații
publice

Reptile
Mamifere
D01.02
autostrăzi

Drumuri, Insecte
Amfibieni

DN6, DN57, DN57A

M

Informații
publice

Reptile
Mamifere
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D01.03 Parcări auto Reptile

DN6, DN57, DN57A

S

și parcări

Informații
publice

D01.04 Căi ferate, căi Reptile

Calea ferata Orșova -Drobeta Turnu S

Informații

ferate de mare viteză

Severin

publice

D02.01.01
electrice

Mamifere

Linii Pernis
și

de migrans,

telefonie suspendate

Milvus În special liniile de înalta și medie M

Informații

Milvus

milvus, tensiune.

publice

gallicus,

Aquila

apivorus,

Circaetus
chrysaetos,

Hieraaetus

pennatus, Falco peregrinus,
Falco tinnunculus, Bubo bubo
D03.01.02

Austropotamobius torrentium

Mraconia

S

Diguri/zone turistice

Informații
publice

și de agrement
D03.01.03 Zone de Reptile

Orșova, Eșelnița, Dubova, Berzasca, S

Informații

pescuit

Liubcova, Gornea, Liborajdea, Coronini,

publice

Moldova Nouă, Măcești, Pojejena
D03.01.04

zona Gobio albipinnatus,

industrial portuară

Gymnocephalus baloni,

Orșova, Moldova Nouă

S

Informații
publice

Gymnocephalus schraetzer,
Misgurnus fossilis,
Pelecus cultratus,
Sabanejewia aurata,
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Umbra krameria,
Rhodeus sericeus amarus,
Zingel streber,
Zingel zingel,
Aspius aspius
E01.01

Toate localitățile

Urbanizare Toate speciile

S

continuă

Informații
publice

Eșelnița, Dubova, Svinița, Sichevița, S

E01.03

Habitare Mamifere:

dispersată

(locuințe Canis lupus, Lynx lynx, Felis Gârnic, Pojejejna

risipite, dispersate)

Informații
publice

silvestris, Ursus arctos
Păsări:
Pernis
migrans,

apivorus,

Milvus

Milvus

milvus,

Circaetus gallicus, Crex crex,
Caprimulgus
Coracias

europaeus,

garrulus,

Vipera

ammodytes ammodytes
Pești:
Aspius

M
aspius,

Gobio

albipinnatus, Gymnocephalus
baloni,

Gymnocephalus

schraetzer, Misgurnus fossilis,
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Pelecus

cultratus,

Sabanejewia aurata, Umbra
krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus, Zingel streber, Zingel
zingel,

Austropotamobius

torrentium
Plante:
Echium russsicum
E03.01

Depozitarea Toate speciile

deșeurilor menajere/

În special, în vecinătatea localităților și de- M

Informații

a lungul cursurilor de apă.

publice

Haldele de steril de la Moldova Nouă, S/M

Informații

Eibethal, Svinița

publice

deșeuri provenite din
baze de agrement
E03.02

Depozitarea Mamifere

deșeurilor industriale

Reptile
Păsări

F02.01.01 Pescuit cu Păsări: Gavia stellata, Gavia În zonele inundabile ale Dunării de te S

Informații

capcane,

publice

vintire

vârșe, arctica, Gavia immer, Cygnus teritoriul
cygnus,

Mergus

administrativ

al

comunelor

albellus, Coronini, Sichevița, Svinița

Bucephala

clangula,

Phalacrocorax

pygmeus,

Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca,

Himantopus
669

himantopus,

Botaurus

stellaris, Ixobrychus minutus,
Ardeolla ralloides, Egretta
garzetta, Egretta alba, Ardea
purpurea,

Platalea

leucorodia, Emys orbicularis
Mamifere: Lutra lutra
F02.01.02 Pescuit cu Mamifere:

Pe parcursul Dunării, în zonele unde este

Informații

plasă

permis pescuitul comercial

publice

Lutra lutra
Păsări:
Gavia stellata, Gavia arctica,
Gavia immer, Cygnus cygnus,
Phalacrocorax

pygmeus,

Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca,

Himantopus

himantopus
Botaurus stellaris, Ixobrychus
minutus, Ardeolla ralloides,
Egretta garzetta, Egretta alba,
Ardea

purpurea,

Platalea

leucorodia,
Reptile:
670

Emys orbicularis
Pești:
Gobio

albipinnatus,

Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus

schraetzer,

Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,
aurata,
Rhodeus

Sabanejewia
Umbra

krameria,

sericeus

amarus,

Zingel streber,
Zingel zingel
F02.02. Pescuit activ

Aspius

Barbus Pe parcursul Dunării, în zonele unde este

aspius,

meridionalis, Cottus gobio, permis pescuitul comercial
Gobio

Informații
publice

albipinnatus,

Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus

schraetzer,

Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,

Sabanejewia

aurata,

Umbra

krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus,

Zingel streber
Zingel zingel
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F03.02.03

Capcane, Testudo hermanni boettgeri, În puncte necunoscute din parc, această M

otrăvire, braconaj

ammodytes presiune

Vipera

ammodytes, Emys orbicularis
G01.01.01

în

special

publice

consultând site-uri de vânzări on-line.

Nycticorax nycticorax, Aythya – Moldova Nouă
nyroca,

observată

pygmeus, În zona Cazanelor Dunării, zona Pojejejna S

Sporturi Phalacrocorax

nautice motorizate

fiind

Informații

Informații
publice

Himantopus

himantopus
Botaurus stellaris, Ixobrychus
minutus, Ardeolla ralloides,
Egretta garzetta, Egretta alba
Ardea

purpurea,

Platalea

leucorodia
Aspius

aspius,

Gobio

albipinnatus
Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus schraetzer
Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,
aurata,
Rhodeus

Sabanejewia
Umbra
sericeus

krameria,
amarus,

Zingel streber
Zingel zingel
672

G01.03.01

Păsări: Bubo bubo

De-a

lungul

drumurilor

naționale,

Informații

Conducerea obișnuită Reptile: Testudo hermanni județene și comunale
a

vehiculelor

motor

publice

cu boettgeri, Emys orbicularis,
Lacerta agilis, Lacerta viridis,
Lacerta praticola, Podarcis
muralis Ablepharus kitaibelii
Coluber caspius, Coronella
austriaca, Elaphe longissima
Natrix

tessellata,

Vipera

ammodytes

ammodytes,

Amfibieni:

Bombina

variegata, Triturus cristatus,
Triturus
arborea,

vulgaris,
Rana

Hyla

dalmatina,

Rana temporaria, Salamandra
salamandra
G01.04.03 Vizite de Rhinolophus
agrement în peșteri

Rhinolophus

blasii, Gaura cu Muscă,
euryale, Peștera Gura Ponicovei,

Rhinolophus ferrumequinum, Peștera Veteranii
Rhinolophus

hipposideros,

Rhinolophus

mehelyi,

M

Informații

S

publice

S

Miniopterus schreibersi,
673

Myotis (blythii) oxygnatus,
Myotis

capaccinii,

Myotis

dasycneme,

Myotis

emarginatus, Myotis myotis
G05.11 Moartea sau Buteo
rănirea prin coliziune

buteo,

Crex

crex, De-a

lungul

drumurilor

naționale, M

Emberiza calandra, Anthus județene și comunale

Informații
publice

campestris, Falco subbuteo,
Ciconia

nigra,

Ciconia,

Ciconia
Haliaeethus

albicilla, Accipiter brevipes,
Aquila

pomarine,

Aquila

chrysaetos,

Hieraaetus

pennatus,Falco

peregrinus,

Falco
arborea,

tinnunculus, Lullula
Lanius

collurio,

Emberiza hortulana, Lanius
minor
H01.05

Dunărea și apele tributare

Poluarea Natrix tessellata

difuză a apelor de Pești: Barbus meridionalis

S

Informații
publice

suprafață, cauzată de Cottus gobio, Aspius aspius,
activități agricole şi Gobio

albipinnatus,

forestiere
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Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus schraetzer,
Misgurnus fossilis, Pelecus
cultratus,

Sabanejewia

aurata,

Umbra

krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus,

Zingel streber, Zingel zingel
Decapode: Austropotamobius
torrentium
H01.07

Poluarea Barbastella

difuză a apelor de Myotis

barbastellus, În zona Ostrovului Moldova Veche

bechsteini,

Myotis

S

Informații
publice

suprafață cauzată de nattereri, Myotis mystacinus,
platformele

Myotis

daubentonii,

industriala

Pipistrellus

pipistrellus,

abandonate

Pipistrellus nathusii Păsări:
Gavia stellata, Gavia arctica,
Gavia immer, Cygnus cygnus,
Phalacrocorax pygmeus,
Nycticorax nycticorax, Aythya
nyroca,
himantopus

Himantopus
Botaurus

stellaris, Ixobrychus minutus,
675

Ardeolla ralloides, Egretta
garzetta, Egretta alba, Ardea
purpurea, Platalea leucorodia
Sterna hirundo, Chlidonias
hybridus, Chlidonias niger
Circus aeruginosus, Pandion
haliaetus Alcedo atthis
Reptile:
Emys orbicularis
Pești: Aspius aspius, Gobio
albipinnatus, Gymnocephalus
baloni,

Gymnocephalus

schraetzer, Misgurnus fossilis,
Pelecus

cultratus,

Sabanejewia aurata, Umbra
krameri,

Rhodeus

sericeus

amarus, Zingel streber, Zingel
zingel
H05.01 Gunoiul și Toate speciile

În vecinătatea localităților și de-a lungul

Informații

deșeurile solide

cursurilor de apă

publice

H06.01

Zgomot, Circaetus

poluare fonică

apivorus

gallicus,

Pernis

Informații
publice
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I01 Specii invazive Toate speciile native care intră De-a lungul Dunării, insulele din Dunăre, M
non-native

în concurență

versanții de-a lungul DN57, zonele
învecinate

Informații
publice

drumurilor

comunale/forestiere/de exploatare.
J01.01 Incendii

Toate speciile

J03.01 - reducerea sau Păsări:
pierderea

În arealul parcului, în special în zonele de M

Informații

pajiște și pădure

publice

Sfânta Elena, în zonele de pajiște din S

Informații

de Haliaeethus albicilla, Aquila arealul parcului care se acoperă cu

publice

vegetație lemnoasă

caracteristici

chrysaetos

specifice de habitat

Hieraaetus pennatus, Falco
peregrinus, Falco tinnunculus
Bubo

bubo,

Caprimulgus

europaeus,

Coracias

garrulus, Picus canus,
Picus

viridis,

Barbus

meridionalis, Cottus gobio
Decapode:
Austropotamobius torrentium
Reptile:
Testudo hermanni beottgerri
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5.3. Evaluarea impacturilor asupra tipurilor de habitate
5.3.1. Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra habitatelor
În tabelul nr.340 este prezentată o analiză și evaluare aposibilelor impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra habitatelor
Evaluarea impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra habitatelor
Tabel nr.340
Nr. Presiune actuală

Habitat/e

Localizarea impacturilor cauzate de presiunile Intensi- Confiden- Localizare

crt.

actuale asupra habitatelor– descriere

tate

țialitate

geometrie

1

Modificarea Habitatele

A02

practicilor de cultivare

de

păduri, A avut loc de-a lungul deceniilor în toate localităţile din M

pajişti, habitate umede

teritoriu. În prezent se înregistrează o situaţie staţionară S

Informații
publice

Medie în zona Socol, Coronini, Sichevița, Liubcova
Scăzut în alte zone din arealul ariei naturale protejate
2

Agricultura Habitatele de pajiști

A02.01

În agroecosistemele care înlocuiesc pajiştile: Moldova S

Informații

Veche, Coronini, Eșelnița

publice

Practică tradiţională prezentă la nivelul parcului de sute -

Informații

de ani. Nu are impact negativ asupra pajiştilor

publice

Presiunea antropică constă în suprapăşunat ce a generat M

Informații

6110*

sărăcirea în specii a pajiştilor din zona Balta Nera, valea

publice

6440

Eşelniţa, Orşova.

intensivă
3

A03

Cosire/tăiere

a Habitatele de pajiști

păşunii
4

A04.01.02
intensiv al oilor

păşunatul 40A0*

Tendinţă

de

diminuare,

dar

cu

ruderalizarea

suprafeţelor.
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5

A04.01.03

Pășunatul 3160

intensive al cailor

3270

Ostrovul Moldova Veche – suprapășunat, ruderalizare, R

Informații

schimbarea compoziției specifice

publice

40C0*
6440
91E0*
6

A04.01.05

Păşunatul 3270

Eşelniţa, Ponicova în apropierea peşterii, Orşova

M

intensiv în amestec de 6440

Informații
publice

animale
7

A04.03
sistemelor

Abandonarea 6210,

6510,

6250*, Măceşti, Pojejena, Moldova Nouă, Eibenthal, Bigăr

R

pastorale, 6440,

Informații
publice

lipsa păşunatului
8

A05.03 Lipsa creşterii 6210,
animalelor

9

6510,

6250*, În tot arealul parcului, în zonele de pajiști (pășuni)

R

6440,

Informații
publice

A06.01.01 Culturi anuale 6210, 6250, 6190, 6510

Pojejena,

Măceşti,

Coronini,

Şviniţa,

Gornea, M

intensive

pentru

Sicheviţa, Berzasca, Dubova, Eşelniţa, Sfânta Elena,

producţia

de

Informații
publice

Orşova

alimente/intensificarea
culturilor anuale pentru
producţia de alimente
10

A06.04

Abandonarea Comunități ruderale

culturii pentru producţie

Măceşti, Dubova, Svinița, Pojejena, Orşova

M

Informații
publice
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11

A08

Fertilizarea

În toate localităţile din teritoriu

(cu

S

îngrăşământ)
12

Informații
publice

A10.01

Îndepărtarea 6430

Valea Mala, Valea Eșelnița, Valea Mraconia, Valea S

Informații

gardurilor

vii

Ogradena, Coronini

publice

şi

a 40A0*

crângurilor sau tufişurilor
13

A10.02

Îndepărtarea 8220

De-a lungul DN57, în arealul parcului.

S

zidurilor din piatră şi a 8230
digurilor
14

Informații
publice

8210

B01.02

Plantare

artificială,

pe

teren

Cracul Găioara, Valea Oglănicului, Gura Văii, Orșova, S

Informații

Dubova

publice

deschis (copaci nenativi)
15

B02.03 Tăieri în arboret

Habitatele de pădure

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu restricție.

M

Informații
publice

16

B02.04

Îndepărtarea Habitatele de pădure

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu restricție.

M

arborilor uscați sau în

Informații
publice

curs de uscare
17

B02.05
lemnoasă

Producția Habitatele de pădure
ne-intensivă

(lăsarea

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu restricție.

-

Informații
publice

lemnului

mort/neatingerea

de

copaci vechi)

680

18

B06

Pășunatul

pădure/în

în Habitatele de pădure
zona

împădurită

Valea Mala, valea Eşelniţa, culme spre Gârnic, M

Informații

Cremeniţa, Gramensca, valea Răchita, Eşelniţa, valea

publice

Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului, Cremeniţa, Iezova,
ogaşul Mare, Cârşa Roşie, Cremeniţa, valea Ribişului,
valea Cazarnic, valea Crivin, valea Şuşca, Eibenthal,
Măceşti spre Pârva Reca, Baziaş, sub vârful Vargolia
Mică, Iloviţa, valea Ribişului, valea Gramensca, valea
Berzasca, Plavişeviţa, ogaşul Garbovăţ, Dubova,
Orşova, Eibenthal

19

B07 Alte activități silvice Habitatele de pădure

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu restricție.

S

decât cele listate mai sus
20

C01.04.01

Minerit

suprafață
21

C03.02

22

publice

de 6110, 6190, 6170, 8120, Coronini, Gura Văii, Seracova

R

8210, 8220

Informații
publice

Utilizarea 6110, 6210, 6250, 6190, Sfânta Elena, Orșova

energiei eoliene

Informații

M

6510

Informații
publice

D01.01 Drumuri, poteci 6110, 6210, 6250, 62A0, Eşelniţa, Iloviţa, valea Mala, Mraconia, Dragoselea, R

Informații

și căi ferate

publice

6510,
91M0,

91K0,
91Y0,

91V0, culme spre Gârnic, Cremeniţa, Gramensca, valea
9170, Răchita, valea Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului,

9130, 9110, 6430, 8120, Cremeniţa, Iezova, ogaşul Mare, valea Ribişului, valea
8210,

8230,

92A0, 9530

91E0, Cazarnic, valea Crivin, valea Şuşca, Ogradena, valea
Ştiubei, Eibenthal, Măceşti spre Pârva Reca, Baziaş,
sub vârful Vargolia Mică, valea Ribişului, valea
681

Gramensca, valea Berzasca, Plavişeviţa, ogaşul
Garbovăţ, Dubova, Orşova, Eibenthal, valea Ribişului,
culmea Ceretului, padina Băii.
23

D01.02

Drumuri, 6110, 6210, 6250, 62A0, DN6, DN57, DN57A, DJ 607C, DJ571A, DJ571, R

autostrăzi

DC47 ŞI DC49

6510, 91K0,
91V0,

91M0,

Informații
publice

91Y0,

9170, 9130, 9110, 6430,
8120, 8210, 8230, 91E0,
92A0, 9530
24

D01.03 Parcări auto și Habitate
parcări

25

Coronini, Moldova Veche, Baziaş

drumurilor

D01.04 Căi ferate, căi Habitate riverane căii Drobeta Turnu Severin-Orșova
ferate de mare viteză

26

riverane Orşova, pe DN6, Dubova, Mraconia, Cazanele Dunării, M

Informații
publice

S

ferate

Informații
publice

D02.01.01 Linii electrice 40A0*, 6110*, 6210*, Pe toată suprafața ariei naturale protejate, acolo unde M

Informații

și de telefonie suspendate 6250*,

publice

62A0,

6430, sunt traversate

6440,

6510,

8160*,

8210,

8220,

9110,

9130,9170,
91DA,91E0,91K0,91L0,
91M0,

91V0,

91Y0,

9530, R4129

682

27

D02.03 Piloni și antene

Punctual, în locurile amplasate

M

de comunicare
28

29

publice

D03.01 Zonă portuară

R5305, R5309, R5310, Moldova Nouă , Orşova, Moldova Veche.

D03.01.01 Rampe

D03.01.02

31

D03.01.03

Zone

R5305, R5309, R5310, Pojejena, Moldova Nouă, Coronini, Svinița, Dubova, R

Informații

Eșelnița, Orșova

publice
R

3270, 3150
De-a lungul Dunării

de

S

D03.01.04

E01.01

Informații
publice

Orșova, Moldova Nouă

zona

M

industrial portuară
33

Informații
publice

pescuit
32

Informații
publice

Diguri/zone R5305, R5309, R5310, Pojejena, Moldova Nouă, Dubova, Eșelnița, Orșova

turistice și de agrement

R

3270, 3150

3270, 3150,
30

Informații

publice

Urbanizare 3130, 3150, 3160, 3260, Orașele și satele din arealul parcului

continuă

Informații

M

3270, 40A0, 6110, 6210,
6250,

62A0,

6510,

91K0,

91V0,

91M0,

Informații
publice

91Y0, 9170, 9130, 9110,
6430, 8120, 8210, 8230,
91E0, 92A0, 9530
34

E01.03

Habitare 6110, 6210, 6250,

dispersată

(locuințe 62A0,

risipite, dispersate)

91V0,

În arealul parcului, contrucții vechi – sălașe, M

6510,

91K0, majoritatea nefuncționale, iar construcțiile noi de-a

91M0,

91Y0, lungul malului Dunării

Informații
publice

683

9170, 9130, 9110, 6430,
8120, 8210, 8230, 91E0,
92A0, 9530
35

E02 Zone industriale și Habitatele acvatice

Gura Văii (Hidrocentrala PF1) și Cozla

S

Centre comerciale
36

deșeurilor
deșeuri

publice

Depozitarea Habitate de zone umede În special în zonele naturale învecinate localităților

E03.01

M

menajere/ și de pădure

provenite

Informații
Informații
publice

din

baze de agrement
37

E03.02

Depozitarea 40A0*, 6250*, 6440, În zonele miniere de la Moldova Nouă, Moldova M

deșeurilor industriale

6110*

Veche, Cozla, Eibenthal sunt depozitate haldele de

Informații
publice

steril în imediata vecinătate a habitatelor naturale.
38

E04.01

Infrastructuri În habitate de pajiști, în Sichevița, Svinița, Dubova, Eșelnița

S

agricole, construcții în special

Informații
publice

peisaj
39

E04.02

Baze

și 6510

Orșova, Moldova Nouă, Ostrov, Moldova Noua.

S

construcții militare de

Informații
publice

peisaj
40

F02.01.01

Pescuit

cu Habitate acvatice

De-a lungul Dunării

S

capcane, vârșe, vintire
41

F02.01.02
plasă

Pescuit

Informații
publice

cu Habitate acvatice

De-a lungul Dunării

S

Informații
publice
684

42

F02.02. Pescuit activ

De-a lungul Dunării

Habitate acvatice

S

Informații
publice

43

F02.03.02

Pescuit

De-a lungul Dunării

cu Habitate acvatice

S

undiță
44

publice

G01.01.01

Orșova, Eșelnița, Dubova, Coronini, Moldova Nouă

Sporturi Habitate acvatice

M

nautice motorizate
45

G01.01.02

Orșova, Eșelnița

Sporturi Habitate acvatice

S

G01.02 Mersul pe jos, Habitate de pădure și de În arealul parcului.

motorizate

traversate

S

de

Informații
publice

trasee, ciclotrasee etc.

G01.03.02 Conducerea în Habitate de pajiște și de Sfânta Elena, Gârnic, Moldova Nouă, Dubova, Eșelnița M
afara

Informații
publice

călărie și vehicule non pajiște,

47

Informații
publice

nautice nemotorizate
46

Informații

drumului

a pădure

Informații
publice

vehiculelor motorizate
48

G01.04

Drumeții 8310

montane,

alpinism,

În peșterile importante din parc

S

Informații
publice

speologie
49

G01.04.03

Vizite

de 8310

agrement în peșteri

Gaura cu Muscă, Peștera cu Apă din Valea Ceuca, M

Informații

Gaura Chindiei, Peștera Gura Ponicovei, Peștera

publice

Veterani
50

H01.01

Poluare Habitate acvatice

industrială a apelor de

Moldova Nouă, Orșova

S

Informații
publice
685

suprafață

de

către

combinate

H01.02

Poluarea

apelor

de

suprafață prin inundații
industriale
51

H01.02 Poluarea apelor Diferite
de

suprafață

tipuri

prin habitate naturale

inundații

de Se manifestă pregnant în perioadele ploioase, precum S
în

sezonul

estival

2014, datorită viiturilor şi

Informații
publice

inundaţiilor. Apele antrenează de pe versanţi depozite
aluvionare, obiecte, etc, se manifestă doar în perioade
cu precipitații intense.

52

H01.05 Poluare difuză a Habitatele acvatice
apelor
cauzată

de
de

Cursuri de apă din vecinătatea terenurilor agricole.

S

suprafață,

Informații
publice

activități

agricole și forestiere
53

H01.07 Poluarea difuză a Habitatele acvatice
apelor

de

Moldova Nouă, Orșova

M

suprafață

Informații
publice

cauzată de platformele
industriale abandonate
54

H01.08 Poluarea difuză a Habitatele acvatice

De-a lungul Dunării, unde sunt construite pensiuni/case M

Informații

apelor

de vacanță/case particulare care nu au fose vidanjabile

publice

de

suprafață

cauzată de alte surse care

sau nu sunt racordate la canalizarea centralizată

nu au fost enumerate
686

55

H05.01

Gunoiul

și Habitate umede și de În apropierea tuturor localităților din arealul parcului

deșeurile solide
56

pădure

I01 Specii invazive non- Habitate

I02

umede,

native Habitatele de pajiște

Specii

de În special în apropierea localităților, de-a lungul căilor M
de acces, în zonele umede
Ciucaru Mare, Trescovăț, Stariște, Svinița

59

60

Informații
publice

S

indigene problematice
58

Informații
publice

pajiște și de pădure

native
57

M

Informații
publice

Habitatele de pajiști și de Socol, Baziaș, Pojejena, Sfânta Elena, Sichevița, M

Informații

pădure

Gârnic, Svinița

publice

Valea Mala, Valea Ogradena, Valea Satului, Eşelniţa, S

Informații

vegetației acvatice și de

Orşova, Dubova, Coronini, Sirinia, Ostrov, Divici,

publice

mal în scopul drenării

Baziaş

J01.01 Incendii

J02.10

Managementul 92A0, 6430

J03.01 Reducerea sau Habitate de pajiște și de Sfânta Elena, Sichevița, Svinița, Orșova

S

pierderea de caracteristici pădure

Informații
publice

de habitat
61

J03.02

Reducerea Habitate de pădure și de În arealul parcului, în special în zonele învecinate S

conectivității habitatelor pajiști

localităților

Informații
publice

prin intervenție antropică
(fragementarea
habitatelor)
62

K01.01 Eroziune

8210, 8120, 8220, 8230, Baziaş-Moldova Nouă, Cazanele Mari, Cazanele Mici, S
6110*

Eşelniţa, Coronini, valea Siriniei, Defileul Dunării.

Informații
publice

687

63

Cioaca Cremenească, Trescovăț, Svinița, Moldova S

Informații

Nouă

publice

K02.02 Acumularea de 3270

zona Cazanele mari, Cazanele Mici, Ponicova, Sfânta S

Informații

material organic

Elena, Coronini, Pojejena, Măceşti

publice

Extremitatea vestică a parcului de la Piatra Albă şi

Informații

Baziaş, până în cea răsăriteană, la Iloviţa, Gura Văii

publice

K02.01
compoziției

Schimbarea Habitatele de pajiște
de

specii

(succesiune)
64

65

66

K03.01 Competiția

K03.02 Parazitism

Habitate de pajiște
Habitate de pădure

În special datorită insectelor defoliatoare

S

Informații
publice

5.3.2. Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra habitatelor
În tabelul nr.341 este redată o analiză și evaluare a posibilelor impacturi cauzate de amenințările viitoare asupra habitatelor din perimetrul ariilor
naturale protejate administrate:
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Evaluarea impacturilor cauzate de amenințările viitoare asupra habitatelor
Tabel nr.341
Nr. Presiune actuală

Habitat/e

Localizarea impacturilor cauzate de Intensi- Confiden- Localizare
amenințările

crt.

viitoare

asupra tate

țialitate

-geometrie

habitatelor– descriere
1

A02

Modificarea Habitatele de păduri, pajişti, A avut loc de-a lungul deceniilor în toate M

practicilor de cultivare habitate umede

localităţile din teritoriu. În prezent se S

Informații
publice

înregistrează o situaţie staţionară
Medie în zona Socol, Coronini, Sichevița,
Liubcova
Scăzut în

alte zone din arealul ariei

naturale protejate
2

A02.01

Agricultura Habitatele de pajiști

intensivă

În

agroecosistemele

care

înlocuiesc S

pajiştile: Moldova Veche, Coronini,

Informații
publice

Eșelnița
3

A03 Cosire/tăiere a Habitatele de pajiști

Practică tradiţională prezentă la nivelul -

Informații

păşunii

parcului de sute de ani. Nu are impact

publice

negativ asupra pajiştilor
4

A04.01.02

păşunatul 40A0*

intensiv al oilor

6110*

Presiunea

antropică

constă

în M

suprapăşunat ce a generat sărăcirea în

Informații
publice

6440
689

specii a pajiştilor din zona Balta Nera,
valea Eşelniţa, Orşova.
Tendinţă

de

diminuare,

dar

cu

ruderalizarea suprafeţelor.
5

A04.01.03 Pășunatul 3160

Ostrovul Moldova Veche – suprapășunat, R

Informații

intensive al cailor

3270

ruderalizare,

publice

40C0*

specifice

schimbarea

compoziției

6440
91E0*
6

A04.01.05 Păşunatul 3270

Eşelniţa, Ponicova în apropierea peşterii, M

Informații

intensiv în amestec de 6440

Orşova

publice

animale
7

A04.03 Abandonarea 6210, 6510, 6250*, 6440,

Măceşti,

sistemelor

Eibenthal, Bigăr

publice

A05.03 Lipsa creşterii 6210, 6510, 6250*, 6440,

În tot arealul parcului, în zonele de pajiști R

Informații

animalelor

(pășuni)

publice

Pojejena, Măceşti, Coronini, Şviniţa, M

Informații

Gornea, Sicheviţa, Berzasca, Dubova,

publice

pastorale,

Pojejena,

Moldova

Nouă, R

Informații

lipsa păşunatului
8

9

A06.01.01
anuale

Culturi 6210, 6250, 6190, 6510
intensive

pentru producţia de

Eşelniţa, Sfânta Elena, Orşova

alimente/intensificarea
culturilor

anuale
690

pentru producţia de
alimente
10

A06.04 Abandonarea Comunități ruderale

Măceşti, Dubova, Svinița, Pojejena, M

Informații

culturii

Orşova

publice

pentru

producţie
11

În toate localităţile din teritoriu

A08 Fertilizarea (cu

S

îngrăşământ)
12

A10.01

Informații
publice

Îndepărtarea 6430

gardurilor vii şi a 40A0*
crângurilor

Valea Mala, Valea Eșelnița, Valea S

Informații

Mraconia, Valea Ogradena, Coronini

publice

sau

tufişurilor
13

A10.02

Îndepărtarea 8220

De-a lungul DN57, în arealul parcului.

S

zidurilor din piatră şi a 8230
digurilor
14

B01.02
artificială,
deschis

Informații
publice

8210
Plantare
pe

teren

Cracul Găioara, Valea Oglănicului, Gura S

Informații

Văii, Orșova, Dubova

publice

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu M

Informații

restricție.

publice

(copaci

nenativi)
15

B02.03
arboret

Tăieri

în Habitatele de pădure

691

16

B02.04

Îndepărtarea Habitatele de pădure

arborilor uscați sau în

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu M

Informații

restricție.

publice

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu -

Informații

restricție.

publice

Valea Mala, valea Eşelniţa, culme spre M

Informații

Gârnic, Cremeniţa, Gramensca, valea

publice

curs de uscare
17

B02.05

Producția Habitatele de pădure

lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea

lemnului

mort/neatingerea

de

copaci vechi)
18

B06

Pășunatul

pădure/în
împădurită

în Habitatele de pădure
zona

Răchita, Eşelniţa, valea Crivin, Iloviţa,
valea Slătinicului, Cremeniţa, Iezova,
ogaşul Mare, Cârşa Roşie, Cremeniţa,
valea Ribişului, valea Cazarnic, valea
Crivin, valea Şuşca, Eibenthal, Măceşti
spre Pârva Reca, Baziaş, sub vârful
Vargolia Mică, Iloviţa, valea Ribişului,
valea

Gramensca,

valea

Berzasca,

Plavişeviţa, ogaşul Garbovăţ, Dubova,
Orşova, Eibenthal
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19

B07

Alte

silvice

activități Habitatele de pădure

decât

cele

In arealul parcului, cu excepția zonelor cu S

Informații

restricție.

publice

listate mai sus
20

C01.04.01 Minerit de 6110, 6190, 6170, 8120, 8210, Coronini, Gura Văii, Seracova
suprafață

21

C03.02

R

8220
Utilizarea 6110, 6210, 6250, 6190, 6510

publice
Sfânta Elena, Orșova

M

energiei eoliene
22

D01.01

Informații
publice

Drumuri, 6110, 6210, 6250, 62A0, 6510, Eşelniţa, Iloviţa, valea Mala, Mraconia, R

poteci și căi ferate

Informații

91K0, 91V0, 91M0, 91Y0, Dragoselea,

culme

spre

Gârnic,

Informații
publice

9170, 9130, 9110, 6430, 8120, Cremeniţa, Gramensca, valea Răchita,
8210, 8230, 91E0, 92A0, 9530 valea Crivin, Iloviţa, valea Slătinicului,
Cremeniţa, Iezova, ogaşul Mare, valea
Ribişului, valea Cazarnic, valea Crivin,
valea Şuşca, Ogradena, valea Ştiubei,
Eibenthal, Măceşti spre Pârva Reca,
Baziaş, sub vârful Vargolia Mică, valea
Ribişului,

valea

Gramensca,

valea

Berzasca, Plavişeviţa, ogaşul Garbovăţ,
Dubova,

Orşova,

Eibenthal,

valea

Ribişului, culmea Ceretului, padina Băii.
23

D01.02
autostrăzi

Drumuri, 6110, 6210, 6250, 62A0, 6510, DN6, DN57, DN57A, DJ 607C, DJ571A, R
91K0,

DJ571, DC47 ŞI DC49

Informații
publice
693

91V0, 91M0, 91Y0, 9170,
9130, 9110, 6430, 8120, 8210,
8230, 91E0, 92A0, 9530
24

D01.03 Parcări auto și Habitate riverane drumurilor

Orşova, pe DN6, Dubova, Mraconia, M

Informații

parcări

Cazanele Dunării, Coronini, Moldova

publice

Veche, Baziaş
25

D01.04 Căi ferate, căi Habitate riverane căii ferate

Drobeta Turnu Severin-Orșova

S

ferate de mare viteză
26

publice

Linii 40A0*, 6110*, 6210*, 6250*, Pe toată suprafața ariei naturale protejate, M

D02.01.01

Informații

electrice și de telefonie 62A0,
suspendate

6430,

6440,

6510, acolo unde sunt traversate

Informații
publice

8160*, 8210, 8220, 9110,
9130,9170,
91DA,91E0,91K0,91L0,
91M0, 91V0, 91Y0, 9530,
R4129

27

D02.03

Piloni

și

Punctual, în locurile amplasate

M

antene de comunicare
28

29

D03.01 Zonă portuară

D03.01.01 Rampe

Informații
publice

R5305, R5309, R5310, 3270, Moldova Nouă , Orşova, Moldova R

Informații

3150

publice

Veche.

R5305, R5309, R5310, 3270, Pojejena, Moldova Nouă, Coronini, R
3150,

Svinița, Dubova, Eșelnița, Orșova

Informații
publice

694

30

R5305, R5309, R5310, 3270, Pojejena,

D03.01.02

Diguri/zone turistice și 3150

Moldova

Nouă,

Dubova, R

Eșelnița, Orșova

Informații
publice

de agrement
31

De-a lungul Dunării

D03.01.03 Zone de

S

pescuit
32

D03.01.04

publice
Orșova, Moldova Nouă

zona

M

industrial portuară
33

E01.01

Informații

publice

Urbanizare 3130, 3150, 3160, 3260, 3270, Orașele și satele din arealul parcului

continuă

Informații

40A0,

6110,

6210,

M

6250,

Informații
publice

62A0, 6510, 91K0, 91V0,
91M0, 91Y0, 9170, 9130,
9110, 6430, 8120, 8210, 8230,
91E0, 92A0, 9530
34

În arealul parcului, contrucții vechi – M

E01.03

Habitare 6110, 6210, 6250,

dispersată

(locuințe 62A0, 6510, 91K0, 91V0, sălașe, majoritatea nefuncționale, iar

risipite, dispersate)

Informații
publice

91M0, 91Y0, 9170, 9130, construcțiile noi de-a lungul malului
9110, 6430, 8120, 8210, 8230, Dunării
91E0, 92A0, 9530

35

E02 Zone industriale Habitatele acvatice

Gura Văii (Hidrocentrala PF1) și Cozla

S

și Centre comerciale
36

E03.01
deșeurilor

publice

Depozitarea Habitate de zone umede și de În special în zonele naturale învecinate M
menajere/ pădure

Informații

localităților

Informații
publice
695

deșeuri provenite din
baze de agrement
37

E03.02

Depozitarea 40A0*, 6250*, 6440, 6110*

deșeurilor industriale

În zonele miniere de la Moldova Nouă, M

Informații

Moldova Veche, Cozla, Eibenthal sunt

publice

depozitate haldele de steril în imediata
vecinătate a habitatelor naturale.
38

E04.01 Infrastructuri În habitate de pajiști, în special Sichevița, Svinița, Dubova, Eșelnița

S

agricole, construcții în

Informații
publice

peisaj
39

E04.02

Baze

și 6510

construcții militare de

Orșova,

Moldova

Nouă,

Ostrov, S

Moldova Noua.

Informații
publice

peisaj
40

F02.01.01 Pescuit cu Habitate acvatice

De-a lungul Dunării

S

capcane, vârșe, vintire
41

F02.01.02

Pescuit

Informații
publice

cu Habitate acvatice

De-a lungul Dunării

S

plasă
42

Informații
publice

F02.02. Pescuit activ

Habitate acvatice

De-a lungul Dunării

S

Informații
publice

43

F02.03.02

Pescuit

cu Habitate acvatice

De-a lungul Dunării

S

undiță
44

G01.01.01

Informații
publice

Sporturi Habitate acvatice

nautice motorizate

Orșova, Eșelnița, Dubova, Coronini, Moldova Nouă

M

Informații
publice
696

45

G01.01.02

Sporturi Habitate acvatice

Orșova, Eșelnița

S

nautice nemotorizate
46

Informații
publice

G01.02 Mersul pe jos, Habitate de pădure și În arealul parcului.

S

călărie și vehicule non de pajiște, traversate
motorizate

Informații
publice

de trasee, ciclotrasee
etc.

47

G01.03.02 Conducerea în Habitate de pajiște și Sfânta Elena, Gârnic, Moldova Nouă, Dubova, Eșelnița
afara

M

a de pădure

drumului

Informații
publice

vehiculelor motorizate
48

G01.04

Drumeții 8310

montane,

alpinism,

În peșterile importante din parc

S

Informații
publice

speologie
49

50

Gaura cu Muscă, Peștera cu Apă din Valea Ceuca, Gaura M

Informații

agrement în peșteri

Chindiei, Peștera Gura Ponicovei, Peștera Veterani

publice

H01.01

Moldova Nouă, Orșova

G01.04.03

Vizite

de 8310

Poluare Habitate acvatice

industrială a apelor de
suprafață
combinate
Poluarea

de

S

Informații
publice

către
H01.02

apelor

de

suprafață prin inundații
industriale

697

51

H01.02 Poluarea apelor Diferite
de

suprafață

tipuri

de Se manifestă pregnant în perioadele ploioase, precum în S

prin habitate naturale

inundații

sezonul estival 2014, datorită viiturilor şi inundaţiilor. Apele

Informații
publice

antrenează de pe versanţi depozite aluvionare, obiecte, etc, se
manifestă doar în perioade cu precipitații intense.
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H01.05 Poluare difuză a Habitatele acvatice
apelor
cauzată

de
de

Cursuri de apă din vecinătatea terenurilor agricole.

S

suprafață,

Informații
publice

activități

agricole și forestiere
53

H01.07 Poluarea difuză a Habitatele acvatice
apelor

de

Moldova Nouă, Orșova

M

suprafață

Informații
publice

cauzată de platformele
industriale abandonate
54

H01.08 Poluarea difuză a Habitatele acvatice

De-a lungul Dunării, unde sunt construite pensiuni/case de M

Informații

apelor

vacanță/case particulare care nu au fose vidanjabile sau nu sunt

publice

de

suprafață

cauzată de alte surse care

racordate la canalizarea centralizată

nu au fost enumerate
55

H05.01

Gunoiul

deșeurile solide
56

M

pădure
pajiște și de pădure

I02 Specii native indigene Habitatele de pajiște
problematice

Informații
publice

I01 Specii invazive non- Habitate umede, de În special în apropierea localităților, de-a lungul căilor de M
native

57

și Habitate umede și de În apropierea tuturor localităților din arealul parcului

acces, în zonele umede
Ciucaru Mare, Trescovăț, Stariște, Svinița

Informații
publice

S

Informații
publice
698

58

59

J01.01 Incendii

J02.10

Habitatele de pajiști Socol, Baziaș, Pojejena, Sfânta Elena, Sichevița, Gârnic, M

Informații

și de pădure

Svinița

publice

Valea Mala, Valea Ogradena, Valea Satului, Eşelniţa, Orşova, S

Informații

Dubova, Coronini, Sirinia, Ostrov, Divici, Baziaş

publice

Managementul 92A0, 6430

vegetației acvatice și de
mal în scopul drenării
60

J03.01

Reducerea

sau Habitate de pajiște și Sfânta Elena, Sichevița, Svinița, Orșova

S

pierderea de caracteristici de pădure

Informații
publice

de habitat
61

Reducerea Habitate de pădure și În arealul parcului, în special în zonele învecinate localităților S

J03.02

conectivității habitatelor de pajiști

Informații
publice

prin intervenție antropică
(fragementarea
habitatelor)
62

8210, 8120, 8220, Baziaş-Moldova Nouă, Cazanele Mari, Cazanele Mici, S

K01.01 Eroziune

8230, 6110*
63

K02.01

Schimbarea Habitatele de pajiște

compoziției

de

Eşelniţa, Coronini, valea Siriniei, Defileul Dunării.
Cioaca Cremenească, Trescovăț, Svinița, Moldova Nouă

Informații
publice

S

specii

Informații
publice

(succesiune)
64

65

K02.02 Acumularea de 3270

zona Cazanele mari, Cazanele Mici, Ponicova, Sfânta Elena, S

Informații

material organic

Coronini, Pojejena, Măceşti

publice

Extremitatea vestică a parcului de la Piatra Albă şi Baziaş,

Informații

până în cea răsăriteană, la Iloviţa, Gura Văii

publice

K03.01 Competiția

Habitate de pajiște

699

66

K03.02 Parazitism

Habitate de pădure

În special datorită insectelor defoliatoare

S

Informații
publice

Corespunzător acestei secţiuni este anexată Harta distribuţiei impacturilor asupra habitatelor (Anexa 2.24.).
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6. EVALUAREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI TIPURILOR DE
HABITATE
6.1.

Evaluarea

stării

de

conservare

a

fiecărei

specii

de

interes

conservativ

Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor la nivelul ariei naturale protejate se realizează
fie pe baza studiilor de specialitate, fie pe baza rezultatelor obținute în urma monitorizărilor efectuate
de personalul administrației. La conceperea protocoalelor de monitorizare aplicabile la nivelul ariei
naturale protejate nu s-au stabilit parametri, indicatori prin care să se colecteze toate datele necesare
raportării în baza articolul 17 al Directivei Habitate, obligatorie fiecărui membru al Uniunii Europene.
Astfel datele obținute nu pot fi centralizate integral după modelul tabelelor și conform cerințelor OM
NR. 304/2018.
Pentru speciile de cufundaci polari, respectiv speciile Gavia arctica, Gavia immer, Gavia stellata
considerăm că nu se poate face o evaluare a stării de conservare la nivel de sit, pentru că prezența
acestora în sit depinde de temperaturile fiecărei ierni. Condițiile de habitat necesare acestor specii, în
perioada de iarnă, nu sunt modificate în ultimii 30 de ani (ape mari, liniștite).
De asemenea, pentru populația de gaie neagră – Milvus migrans nu există date suficiente pentru a
stabili statutul de conservare.

6.1.1. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei
Evaluarea stării de conservare a speciilor din cadrul ROSPA0026 Cursul Dunării BaziașPorțile de Fier este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A060 Aythya nyroca din punct de
vedere al populaţiei
Tabel nr.342
Nr

Parametru

Descriere

A.1. Specia

A060 Aythya nyroca, Anexa I Directiva
Păsări

A.2 Statut de prezenţă temporală a speciilor

R, C

A.3 Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată >341-457i
A.4 Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei din Bună
aria naturală protejată
A.5 Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0,02%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale
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A.6 Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Nesemnificativă
comparată cu mărimea populaţiei naţionale
A.7 Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul de 500-1000i
management anterior
A.8 Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 728 i
favorabilă în aria naturală protejată
A.9 Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Considerăm valoarea de referință pentru
referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2016 și cea din 2014.
A.10 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă >mai mare
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei actuale
A.11 Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

- descrescătoare

A.12 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Slabă
populaţiei speciei
A.13 Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei
A.14 Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative
A.15 Structura populaţiei speciei

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

A.16 Starea de conservare din punct de vedere al populaţiei U1
speciei
A.17 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
populaţiei speciei
A.18 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A060 Aythya nyroca din punct de vedere
al populației
Tabel nr.343
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea
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Necunoscută

U1,
din
analiza
parametrilor A3, A8/10 și
A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A067 Bucephala clangula din punct
de vedere al populaţiei
Tabel nr.344
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A067 Bucephala clangula, Anexa II.2 DP

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

W

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1500-2500 i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0,3-0,5
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 904-1560i
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 2030i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință pentru
de referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului din 2007 și cea din 2014.

A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
mărimii populaţiei speciei
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+ crescătoare

A.13

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A067 Bucephala clangula din punct de
vedere al populației
Tabel nr.345
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV,
din
analiza
parametrilor
A3,
A8/10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A030 Ciconia nigra din punct de
vedere al populaţiei
Tabel nr.346
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A030 Ciconia nigra, Anexa I DP

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

R

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 8i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată
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A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 2i
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 5 i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință pentru
de referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului și cea din 2014.

A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei

+ crescătoare

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal
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Matricea de evaluare a stării de conservare a specie A030 Ciconia nigra din punct de vedere al
populației
Tabel nr.347
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV,
din
analiza
parametrilor
A3,
A8/10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a sepciei A038 Cygnus Cygnus din punct de
vedere al populaţiei
Table nr.348
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A038 Cygnus cygnus, Anexa I DP

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

W

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100 i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 180-200i
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 150 i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință pentru
de referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2007 și cea din 2014.
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A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al U1
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei

0

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a specie A038 Cygnus Cygnus din punct de vedere
al populației
Tabel nr.349
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

U1,
din
analiza
parametrilor A3, A8 și
A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A027 Egretta alba din punct de
vedere al populaţiei
Table nr.350
Nr
A.1.

Parametru

Descriere

Specia

A027 Egretta alba, Anexa I DP
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A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 212i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 120-160 i
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 186i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință pentru
de referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2007 și cea din 2014.

A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
mărimii populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

C

0-stabilă

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal
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A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A027 Egretta alba din punct de vedere al
populației
Tabel nr.351
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV, din analiza
parametrilor
A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a specie A026 Egretta garzetta din punct de
vedere al populaţiei
Tabel nr.352
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A026 Egretta garzetta, Anexa I DP

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

R, C

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 382 i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nesemnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 40 iR, 30iC
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 211 i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință pentru
de referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
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media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2007 și cea din 2014.
A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei

+ crescătoare

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A026 Egretta garzetta din punct de
vedere al populației
Tabel nr.353
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza parametrilor
A3, A8/A10 și A15

710

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct
de vedere al populaţiei
Tabel nr.354
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A075 Haliaeetus albicilla, Anexa I DP

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

W

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 9i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 2i
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 6i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință pentru
de referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2007 și cea din 2014.

A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative
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+ crescătoare

A.15

Structura populaţiei speciei

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct de
vedere al populației
Tabel nr.355
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza parametrilor
A3, A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A068 Mergus albellus din punct de
vedere al populaţiei
Tabel nr.356
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A068 Mergus albellus

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

W

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1801i
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0,6
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale
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A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 1200-1500 i
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1650i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Considerăm valoarea de referință pentru
referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2007 și cea din 2014.

A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
mărimii populaţiei speciei

A.13

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al populaţiei

actuale

a

+ în creștere

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

Notă: specia este listată în formularul standard al sitului ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile
de Fier, dar nu este listată în Directiva Păsări
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A068 Mergus albellus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.357
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

713

Necunoscută

FV,
din
analiza
parametrilor
A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A393 Phalacrocorax pygmeus din
punct de vedere al populaţiei
Tabel nr.358
Nr

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A393 Phalacrocorax pygmeus, Anexa I
DP

A.2

Statut de prezenţă temporală a speciilor

C, W

A.3

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1509 i C, 1090 i W
protejată

A.4

Calitatea datelor referitoare la populaţia speciei Bună
din aria naturală protejată

A.5

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populaţiei
naţionale

A.7

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 500-700i C, 684-890i W
planul de management anterior

A.8

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1105 iC, 990iW
favorabilă în aria naturală protejată

A.9

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Considerăm valoarea de referință pentru
referinţă pentru starea favorabilă
starea de conservare favorabilă ca fiind
media dintre populația de la nivelul
declarării sitului în 2007 și cea din 2014.

A.10

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
mărimii populaţiei speciei
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+ în creștere

A.13

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

actuale

a

mărimii Nu există suficiente informații

A.14

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15

Structura populaţiei speciei

A.16

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populaţiei speciei

A.17

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al populaţiei speciei

A.18

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populaţiei

Structura populației pe vârste, mortalitatea
și natalitatea nu deviează de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A393 Phalacrocorax pygmeus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.359
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV,
din
analiza
parametrilor
A3,
A8/A10 și A15

ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei
Evaluarea stării de conservare a speciilor din cadrul ROSPA0080 Munții Almăjului - Locvei este
redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes din punct
de vedere al populației
Tabel nr.360
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A402 Accipiter brevipes, Anexa I DP

A.2.

Statutul de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 p
protejată
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Insuficientă

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%, corespunzător clasei C
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă, în baza datelor din
protejată comparată cu mărimea populației formularul standard ediția 2016
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 5-10p
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 5p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populației
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes din punct de
vedere al populației
Tabel nr.361
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A089 Aquila pomarina din punct
de vedere al populației
Tabel nr.362
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A089 Aquila pomarina, Anexa 1

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 6-10p, conform formularului standard
planul de management anterior
ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 6p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Insuficientă
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0

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d A089 Aquila pomarina in punct de
vedere al populației
Tabel nr.363
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A091 Aquila chrysaetos din punct
de vedere al populației
Tabel nr.364
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A091 Aquila chrysaetos, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 3p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă
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A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 3-5p, conform formularului standard
planul de management anterior
ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 3p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populației
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A091 Aquila chrysaetos din punct de
vedere al populației
Tabel nr.364
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia din punct de
vedere al populației
Tabel nr.365
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A104 Bonasa bonasia, Anexele I și
II.2 DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria natural 50-100 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 80-110p,
conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 80p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Insuficientă
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X

formularului

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia din punct de
vedere al populației
Tabel nr.366
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A215 Bubo bubo din punct de
vedere al populației
Tabel nr.367
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A215 Bubo bubo, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă
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A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 5-10p, conform formularului standard
planul de management anterior
ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 5p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populației
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A215 Bubo bubo din punct de vedere al
populației
Tabel nr.368
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A224 Caprimulgus europaeus din
punct de vedere al populației
Tabel nr.369
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A224 Caprimulgus europaeus, Anexa
I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă

A.5.

Raportul dintre mărimea

2-15%

populaţiei speciei în aria naturală protejată şi
mărimea populaţiei naţionale
A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 300-500p, conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 300p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei
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X

formularului

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A224 Caprimulgus europaeus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.370
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia din punct de
vedere al populației
Tabel nr.371
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A031 Ciconia ciconia, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 5p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Bună

724

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 40-50p, din formularul standard ediția
planul de management anterior
2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 28p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Considerăm valoarea de referință
de referinţă pentru starea favorabilă
pentru starea de conservare favorabilă
ca fiind media dintre populația de la
nivelul declarării sitului și cea din
2018.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă >mai mare
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al U1
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0 - stabilă
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

-descrescătoare

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia din punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.372
Favorabilă

Nefavorabilă Inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

U1, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.373
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A080 Circaetus gallicus, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10-50 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 15-30p,
conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 15p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Insuficientă
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X

formularului

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus din punct de
vedere al populației
Table nr.374
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A231 Coracias garrulus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.375
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A231 Coracias garrulus, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă
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A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 10-12p,
conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 10p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

formularului

X

mărimii Nu există suficiente informații

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A231 Coracias garrulus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.376
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea
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Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A239 Dendrocopos leucotos din
punct de vedere al populației
Tabel nr.377
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A239 Dendrocopos leucotos, Anexa I
DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 300-350p, conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 300 p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

Insuficientă

actuale

fromularului

X

mărimii Nu există suficiente informații
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A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A239 Dendrocopos leucotos din punct de
vedere al populației
Table nr.378
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius din
punct de vedere al populației
Tabel nr.379
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A238 Dendrocopos medius, Anexa I
DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

Insuficientă
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A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 1200-1300p, conform formularului
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1200p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a specie A238 Dendrocopos medius din punct de
vedere al populației
Tabel nr.380
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A236 Dryocopus martius din punct
de vedere al populației
Tabel nr.381
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A236 Dryocopus martius, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 210-230p, conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 210p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

Insuficientă

actuale

formulraului

X

mărimii Nu există suficiente informații

X
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A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A236 Dryocopus martius din punct de
vedere al populației
Tabel nr.382
Favorabilă

Nefavorabilă
inadecvată

- Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3.
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A379 Emberiza hortulana din
punct de vedere al populației
Tabel nr.383
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A379 Emberiza hortulana, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 100-150p, conform
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

Insuficientă
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formularului

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A379 Emberiza hortulana din punct de
vedere al populației
Tabel nr.384
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută
X, din A3. A8/A10 și
A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A103 Falco peregrinus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.385
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A103 Falco peregrinus, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P
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A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 3-4 p, conform formularului standard
planul de management anterior
ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 3p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Insuficientă

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

X
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A103 Falco peregrinus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.386
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct
de vedere al populației
Tabel nr.387
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A075 Haliaeetus albicilla, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 1 p, din formularul standard ediția
planul de management anterior
2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1 p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ~ egal
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Slabă
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0 - stabilă

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct de
vedere al populației
Tabel nr.388
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus din
punct de vedere al populației
Table nr.389
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A092 Hieraaetus pennatus, Anexa I
DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă
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A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 3-5 p, conform formularului standard
planul de management anterior
ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 3p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea
populaţiei

tendinţei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.390
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A338 Lanius collurio din punct de
vedere al populației
Tabel nr.391
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A338 Lanius collurio, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 4900-5000 p, conform formularului
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 4900p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă

Insuficientă

şi mărimea populaţiei actuale
A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei
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X

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A338 Lanius collurio din punct de
vedere al populației
Tabel nr.392
Favorabilă

Nefavorabilă
inadecvată

- Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A246 Lullula arborea din punct de
vedere al populației
Tabel nr.393
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A246 Lullula arborea, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă
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A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 1800-2300 p, conform formularului
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1800p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A246 Lullula arborea din punct de vedere
al populației
Tabel nr.394
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.395
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A072 Pernis apivorus, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

R

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10-50p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 20-40 p
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 20p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă

Insuficientă

şi mărimea populaţiei actuale
A.11.

Tendinţa actuală a

X
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mărimii populaţiei speciei
A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea
populaţiei

tendinţei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din punct de vedere
al populației
Tabel nr.396
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A234 Picus canus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.397
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A234 Picus canus, Anexa I DP

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P
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A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 500-1000 p
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 300-350 p, conform formularului
planul de management anterior
standard ediția 2016

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 300p
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.7.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Insuficientă

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

X
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A234 Picus canus din punct de vedere al
populației
Table nr.398
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X,
din
analiza
A3,A8/A10 și A15

Evaluarea stării de conservare a speciilor din cadrul ROSCI0206 Porțile de Fier este redată în
tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1308 Barbastella barbastellus din
punct de vedere al populației
Tabel nr.399
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1308 Barbastella barbastellus, Anexa
2 DH

A.2.

Statutul de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în 100-500 i
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

Bună
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A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al populației
Tabel nr.400
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1303 Rhinolophus hipposideros din
punct de vedere al populației
Tabel nr.401
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1303 Rhinolophus
Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

746

hipposideros,

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Bună

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal
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Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 1303 Rhinolophus hipposideros din punct
de vedere al populației
Table nr.401
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1310 Miniopterus schreibersii din
punct de vedere al populației
Tabel nr.402
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1310 Miniopterus schreibersii, Anexa
2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1000i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Bună
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0

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1310 Miniopterus schreibersii din punct de
vedere al populației
Tabel nr.403
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1323 Myotis bechsteinii din punct
de vedere al populației
Tabel nr.404
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1323 Myotis bechsteinii, Anexa 2 din
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu există date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Slabă
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A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în Peste 15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Nu există date suficiente
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu există date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populaţiei.
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1323 Myotis bechsteinii din punct de
vedere al populației
Tabel nr.405
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1307 Myotis blythii din punct de
vedere al populației
Tabel nr.406
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1307 Myotis blythii, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000 i (mărimea populației este
protejată
estimată împreună cu Myotis myotis,
specie morfologic foarte similară, cu
care M. blythii formează colonii mixte
în fiecare sezon)

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 500 i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Foarte greu de estimat, având în vedere
de referinţă pentru starea favorabilă
că formează colonii mixte cu M.
myotis. Fiind vorba de efectivul
estimat a 2 specii, vom considera 500 i
ca valoare de referință (minim 1000i/2
specii)

Bună
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A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1307 Myotis blythii din punct de vedere al
populației
Tabel nr.407
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1316 Myotis capaccinii din punct de
vedere al populației
Tabel nr.408
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1316 Myotis capaccinii,Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

752

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 500-1000 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 500i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Bună

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

753

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei1316 Myotis capaccinii din punct de
vedere al populației
Tabel nr.409
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1318 Myotis dasycneme din punct
de vedere al populației
Tabel nr.410
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1318 Myotis dasycneme, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 50-100 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în Peste 15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 50 i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Bună

754

0

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1318 Myotis dasycneme din punct de
vedere al populației
Tabel nr.411
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1321 Myotis emarginatus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.412
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1321 Myotis emarginatus

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 50-100 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Bună

755

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 50i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

756

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1321 Myotis emarginatus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.413
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1324 Myotis myotis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.414
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1324 Myotis myotis, Anexa 2 a DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000 i (mărimea populației este
protejată
estimată împreună cu Myotis blythii,
specie morfologic foarte similară, cu
care M. myotis formează colonii mixte
în fiecare sezon)

A.4.

Calitatea datelor

Bună

A.5.

Raportul dintre mărimea

0-2%

populaţiei speciei în aria naturală protejată şi
mărimea populaţiei naţionale
A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativ
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de

500 i

referinţă pentru starea favorabilă în aria naturală
protejată
A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Foarte greu de estimat, având în vedere
de referinţă pentru starea favorabilă
că formează colonii mixte cu M.
blythii. Fiind vorba de efectivul
estimat a 2 specii, vom considera 500 i
757

ca valoare de referință (minim 1000i/2
specii
A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1324 Myotis myotis din punct de vedere
al populației
Tabel nr.415
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

758

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1306 Rhinolophus blasii din punct
de vedere al populației
Tabel nr.416
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1306 Rhinolophus blasii, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 50-100 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 50i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Bună

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura
populaţiei
pe
vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal

759

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1306 Rhinolophus blasii din punct de
vedere al populației
Tabel nr.417
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1305 Rhinolophus euryale din punct
de vedere al populației
Tabel nr.418
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1305 Rhinolophus euryale, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100i
favorabilă în aria naturală protejată

Bună

760

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea parametrului A
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
.
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale
A.11 Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei
.

0

A.12 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
.
mărimii populaţiei speciei
A.13 Magnitudinea tendinţei
.
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14 Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
.
populaţiei speciei exprimată prin calificative
A.15 Structura populației speciei
.

Structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natal
de la normal

A.16 Starea de conservare din punct de vedere al FV
.
populației speciei
A.17 Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
.
al populației speciei
A.18 Starea de conservare necunoscută din punct de .
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1305 Rhinolophus euryale din punct de
vedere al populației
Tabel nr.419
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1304 Rhinolophus ferrumequinum
din punct de vedere al populației
Tabel nr.420
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1304 Rhinolophus
Anexa 2

ferrumequinum,

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 500-1000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 500i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii

Bună

0

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea
populaţiei

tendinţei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative
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A.15.

Structura populației speciei

Structura
populaţiei
pe
vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei1304 Rhinolophus ferrumequinum din
punct de vedere al populației
Table nr.421
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1302 Rhinolophus mehelyi din
punct de vedere al populației
Tabel nr.422
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1302 Rhinolophus mehelyi

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu există date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în Peste 15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

Slabă
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A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu există date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există
populaţiei.

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1302 Rhinolophus mehelyi din punct de
vedere al populației
Tabel nr.423
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1352* Canis lupus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.424
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1352* Canis lupus, Anexele 2 și 4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10-50 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu există date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 10i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Bună

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura
populaţiei
pe
vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal;
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A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0 - stabilă
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1352* Canis lupus din punct de vedere al
populației
Tabel nr.425
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1355 Lutra lutra din punct de
vedere al populației
Tabel nr.426
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1355 Lutra lutra, Anexele 2 și 4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10-50i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 10i
favorabilă în aria naturală protejată

Bună

766

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0 - stabilă
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura
populaţiei
pe
vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal;

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1355 Lutra lutra din punct de vedere al
populației
Tabel nr.427
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1361 Lynx lynx din punct de vedere
al populației
Tabel nr.428
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1361 Lynx lynx

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1-10 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ≈
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Bună

actuale

0

mărimii Nu există suficiente informații

Structura
populaţiei
pe
vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază de
la normal;
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A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0 - stabilă
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1361 Lynx lynx din punct de vedere al
populației
Tabel nr.429
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1188 Bombina bombina din punct
de vedere al populației
Tabel nr.430
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1188 Bombina bombina, Anexele 2 și 4
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date suficiente
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

Slabă
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A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă
şi mărimea populaţiei actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există
populaţiei.

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1188 Bombina bombina din punct de
vedere al populației
Tabel nr.431
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a varieg 1193 Bombina variegata din punct
de vedere al populației
Tabel nr.432
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1193 Bombina variegata, Anexele 2 și
4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă

A.5.

Raportul dintre mărimea

0-2%

populaţiei speciei în aria naturală protejată şi
mărimea populaţiei naţionale
A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de

Nu sunt date suficiente

referinţă pentru starea favorabilă în aria
naturală protejată
A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații
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A.15.

Structura populației speciei

Nu există
populaţiei.

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1193 Bombina variegata din punct de
vedere al populației
Table nr.433
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1220 Emys orbicularis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.434
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1220 Emys orbicularis, Anexa 2 și 4
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date suficiente
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

Insuficientă
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A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea
populaţiei

tendinţei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei.

Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 1220 Emys orbicularis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.435
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1217 Testudo hermanni din punct
de vedere al populației
Tabel nr.436
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1217 Testudo hermanni (Testudo
hermanni boettgeri Mojsisovics,
1889), Anexele 2 și 4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală
15000-16000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria
60-75%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală
protejată comparată cu mărimea populației Semnificativă
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Mărimea populației nu a fost estimată
planul de management anterior
cantitativ în planul de management
anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea
25000i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Estimare a mărimii de referință a
referinţă pentru starea favorabilă
populației s-a realizat prin metode
statistice
specifice
ecologiei
populațiilor, respectiv, raportarea
populației actuale și densităților
medii la suprafața habitatelor
favorabile.

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei <mai mic
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a
Bună
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea
tendinţei
populaţiei speciei

Bună

actuale

mărimii
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- descrescătoare

Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii
< 5%
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al U2
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere
0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al populației

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Notă: – evaluare realizată de Dr. Laurențiu Rozylowicz
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1217 Testudo hermanni din punct de
vedere al populației
Tabel nr.437
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

U2, din analiza A3 și
A8/A10

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a specie 1130 Aspius aspius din punct de
vedere al populației
Tabel nr.438
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1130 Aspius aspius, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10000-50000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

Slabă
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A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea
tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populaţiei.

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1130 Aspius aspius din punct de vedere al
populației
Tabel nr.439
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1138 Barbus meridionalis din punct
de vedere al populației
Tabel nr.440
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1138 Barbus meridionalis, Anexa 2 și
5 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 50000-100000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

Slabă

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea
tendinţei
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative
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A.15.

Structura populației speciei

Nu există date privind structura
populaţiei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1138 Barbus meridionalis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.441
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a specie 1163 Cottus gobio din punct de
vedere al populației
Tabel nr.442
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1163 Cottus gobio, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

Slabă
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A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea
populaţiei

tendinţei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1163 Cottus gobio din punct de vedere al
populației
Tabel nr.443
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1124 Gobio albipinnatus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.444
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1124 Gobio albipinnatus, Anexa 2
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%, corespunzător clasei C
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea
tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Insuficientă

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populaţiei

780

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1124 Gobio albipinnatus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.445
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2555 Gymnocephalus balon din
punct de vedere al populației
Tabel nr.446
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2555 Gymnocephalus balon, Anexa 2 și
4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

Slabă

781

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există
populaţiei

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2555 Gymnocephalus balon din punct de
vedere al populației
Tabel nr.447
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

782

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1157 Gymnocephalus schraetzer din
punct de vedere al populației
Tabel nr.448
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1157
Gymnocephalus
Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10000-50000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea
populaţiei

schraetzer,

Slabă

tendinţei

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

783

A.15.

Structura populației speciei

Nu există
populaţiei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1157 Gymnocephalus schraetzer din
punct de vedere al populației
Tabel nr.449
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1145 Misgurnus fossilis din punct
de vedere al populației
Tabel nr.450
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1145 Misgurnus fossilis, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 500-1000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

Slabă

784

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii Nu sunt date suficiente
populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de X
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct XX
de vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1145 Misgurnus fossilis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.451
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

785

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2522 Pelecus cultratus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.452
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2522 Pelecus cultratus, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii Nu sunt date suficiente
populaţiei de referinţă pentru starea
favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de X
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Insuficientă

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura populaţiei

786

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct XX
de vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2522 Pelecus cultratus din punct de
vedere al populației
Table nr.453
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1134 Rhodeus sericeus amarus din
punct de vedere al populației
Tabel nr.454
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1134 Rhodeus sericeus amarus, Anexa
2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10000 – 50000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

Insuficientă

787

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există
populaţiei

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1134 Rhodeus sericeus amarus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.455
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

788

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1146 Sabanejewia aurata din punct
de vedere al populației
Tabel nr.456
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1146 Sabanejewia aurata, Anexa 2
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 500-1000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%, corespunzător clasei C
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Insuficientă

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există date privind structura
populaţiei

789

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1146 Sabanejewia aurata din punct de
vedere al populației
Tabel nr.457
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1160 Zingel streber din punct de
vedere al populației
Tabel nr.458
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1160 Zingel streber

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 0-2%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

Insuficientă

790

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea
populaţiei

tendinţei

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei
actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1160 Zingel streber din punct de vedere
al populației
Tabel nr.459
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

791

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1159 Zingel zingel din punct de
vedere al populației
Table nr.460
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1159 Zingel zingel, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii

Insuficientă

X

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Nu există date privind structura
populaţiei
792

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1159 Zingel zingel din punct de vedere al
populației
Table nr.461
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1093* Austropotamobius torrentium
din punct de vedere al populației
Tabel nr.462
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1093* Austropotamobius torrentium,
Anexa 5 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15 %
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Peste 15%, corespunzător clasei A
planul de management anterior

Bună

793

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 10 i/100m pârâu permanent
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Recomandările experților
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă <mai mic
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al Nefavorabil inadecvată
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere XX
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al populației

actuale

-descrescătoare

mărimii Nu există suficiente informații

Structura populației pe vârste nu
deviează de la normal

Notă: evaluare realizată de Dr.Lucian Pârvulescu

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1093* Austropotamobius torrentium din
punct de vedere al populației specie
Tabel nr.463
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

794

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1078* Callimorpha quadripunctaria
din punct de vedere al populației
Tabel nr.464
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1078* Callimorpha quadripunctaria,
Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%, corespunzător clasei B
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Insuficientă

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există
populaţiei

795

date

privind

structura

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1078* Callimorpha quadripunctaria din
punct de vedere al populației specie
Tabel nr.465
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută
X, din analiza A3, A8/
A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4014 Carabus variolosus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.466
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4014 Carabus variolosus

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-2000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

Insuficientă

796

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Nu există date privind structura
populaţiei

Notă: listată pe Anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4014 Carabus variolosus din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.467
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1088 Cerambyx cerdo din punct de
vedere al populației
Tabel nr.468
Nr.
A.1.

Parametru

Descriere

Specia

1088 Cerambyx cerdo, Anexa 2
797

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 5000-10000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

P

Insuficientă

X

Nu există date privind structura
populaţiei

798

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1088 Cerambyx cerdo din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.469
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4045 Coenagrion ornatum din
punct de vedere al populației
Tabel nr.470
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4045 Coenagrion ornatum,

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă

A.5.

Raportul dintre mărimea

0-2%, corespunzător clasei C

populaţiei speciei în aria naturală protejată şi
mărimea populaţiei naţionale
A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

799

X

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Notă: listat pe anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4045 Coenagrion ornatum din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.471
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4046 Cordulegaster heros din punct
de vedere al populației
Tabel nr.472
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4046 Cordulegaster heros

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 1000-5000 indivizi
protejată

A.4.

Calitatea datelor

slabă

800

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15 %
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date suficiente
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei Nu sunt date suficiente
de referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de X
referinţă pentru starea favorabilă şi mărimea
populaţiei actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Insuficientă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de X
vedere al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

actuale

X

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există
populaţiei

Notă: listat pe anexa 3 a OUG 57/2007

801

date

privind

structura

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4046 Cordulegaster heros din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.473
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1074 Eriogaster catax din punct de
vedere al populației
Tabel nr.474
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1074 Eriogaster catax, Anexele 2 și
4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Insuficientă

802

X

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1074 Eriogaster catax din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.475
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1052 Hypodryas maturna din punct
de vedere al populației
Tabel nr.476
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1052 Hypodryas maturna, Anexa 2
și 4

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Insuficientă

803

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1052 Hypodryas maturna din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.477
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

804

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1083 Lucanus cervus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.478
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1083 Lucanus cervus, Anexa 2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10000-20000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%, corespunzător clasei C
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

Insuficientă

805

X

A.15.

Structura populației speciei

Nu există date privind structura
populaţiei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d1083 Lucanus cervus in punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.479
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1060 Lycaena dispar din punct de
vedere al populației
Tabel nr.480
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1060 Lycaena dispar, Anexele 2 și
4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

Insuficientă

806

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1060 Lycaena dispar din punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.481
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

807

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1061 Maculinea nausithous din
punct de vedere al populației
Tabel nr.482
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1061
Maculinea
Anexele 2 și 4 DH

nausithous,

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Insuficientă

X

Nu există date privind structura
populaţiei

808

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1061 Maculinea nausithous din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.483
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1059 Maculinea teleius din punct de
vedere al populației
Tabel nr.484
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1059 Maculinea teleius, Anexele 2
și 4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

Insuficientă

809

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1059 Maculinea teleius din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.485
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

810

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1089 Morimus funereus din punct
de vedere al populației
Tabel nr.486
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1089 Morimus funereus, Anexa 2
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10000-15000i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%, corespunzător clasei B
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

Insuficientă

X

Nu există date privind structura
populaţiei

811

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1089 Morimus funereus din punct de
vedere al populației specie
Table nr.486
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1084* Osmoderma eremita din
punct de vedere al populației
Table nr.487
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1084*
Osmoderma
Anexele 2 și 4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală

Nu sunt date

protejată
Insuficientă

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

812

eremita,

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei

X

Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1084* Osmoderma eremita din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.488
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

813

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4020 Pilemia tigrina din punct de
vedere al populației
Tabel nr.489
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4020 Pilemia tigrina

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală Nu sunt date
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

Insuficientă

X

Nu există date privind structura
populaţiei

814

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4020 Pilemia tigrina din punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.490
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1087* Rosalia alpina din punct de
vedere al populației
Table nr.491
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1087* Rosalia alpina, Anexele 2 și
4 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 1000-2000i

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

Insuficientă

815

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

X

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1087* Rosalia alpina din punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.492
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4064 Theodoxus transversalis din
punct de vedere al populației
Tabel nr.493
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4064 Theodoxus transversalis

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

816

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Nu sunt date

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%, corespunzător clasei C
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Insuficientă

X

Nu există date privind structura
populaţiei

Notă: listat pe anexa 3 din OUG 57/2007

817

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4064 Theodoxus transversalis din punct
de vedere al populației specie
Tabel nr.494
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1032 Unio crassus din punct de
vedere al populației
Tabel nr.495
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1032 Unio crassus, Anexa 2 și 4
DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Nu sunt date

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%, corespunzător clasei C
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

Insuficientă

818

X

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei -exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1032 Unio crassus din punct de vedere al
populației specie
Tabel nr.496
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1939 Agrimonia pilosa din punct de
vedere al populației
Tabel nr.497
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1939 Agrimonia pilosa

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Nu sunt date

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

Insuficientă

819

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

X

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii

Insuficientă

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei

Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1939 Agrimonia pilosa din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.498
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

820

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4066 Asplenium adulterinum din
punct de vedere al populației
Tabel nr.499
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4066 Asplenium adulterinum

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Nu sunt date

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria peste 15%, corespunzător clasei A
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată În raportările naționale, specia nu
comparată cu mărimea populației naționale
are efective menționate

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

X

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii

Insuficientă

Insuficientă

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

Nu există date privind structura
populaţiei

821

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Notă: listată pe anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 4066 Asplenium adulterinum din punct de
vedere al populației specie
Table nr.500
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2285 Colchicum arenarium din
punct de vedere al populației
Table nr.501
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2285 Colchicum arenarium

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 10-50 i

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria Peste 15 % corespunzător clasei A
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu există date
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 10i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a
considerat
referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3

Bună

822

minimul

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

0

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2285 Colchicum arenarium din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.502
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4067 Echium russicum din punct de
vedere al populației
Tabel nr.503
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

4067 Echium russicum

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

823

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 100-500

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativ
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100 i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a considerat minimul
referinţă pentru starea favorabilă
valoarea parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Slabă
populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei
Nu există suficiente informații
speciei
Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.13.
A.14.

Bună

din

0

A.15.

Structura populației speciei

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al 0
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Notă: listată pe anexa 3 a OUG 57/2007

824

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4067 Echium russicum din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.504
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1898 Eleocharis carniolica din
punct de vedere al populației
Tabel nr.505
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1898 Eleocharis carniolica, Anexa
2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată Nu sunt date

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Nu sunt date
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date suficiente
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea Nu sunt date suficiente
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de Nu sunt date suficiente
referinţă pentru starea favorabilă

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

X

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii

Insuficientă

Insuficientă

populaţiei speciei
825

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei

Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există date privind structura
populaţiei

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1898 Eleocharis carniolica din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.506
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a apeciei 2327 Himantoglossum caprinum
din punct de vedere al populației
Tabel nr.507
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2327 Himantoglossum caprinum

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată

1-10i

A.4.

Calitatea datelor

Slabă

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%, corespunzător clasei C
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

826

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul de Nu sunt date
management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a considerat minimul
referinţă pentru starea favorabilă
valoarea parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Insuficientă
populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al X
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al X
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

din

Nu sunt date

Nu există date privind structura
populaţiei

Notă: listată pe anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2327 Himantoglossum caprinum din
punct de vedere al populației specie
Tabel nr.508
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X, din analiza
A3, A8/A10 și
A15

827

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1428 Marsilea quadrifolia din punct
de vedere al populației
Table nr.509
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1428 Marsilea quadrifolia, Anexa
2 DH

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

Populație permanentă

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată

1000-5000 i

A.4.

Calitatea datelor

Bună

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 0-2%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul de Nu sunt date
management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1000i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a considerat minimul
referinţă pentru starea favorabilă
valoarea parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

0

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii

Slabă

A.13.

populaţiei speciei
Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei

Nu există suficiente informații

A.14.
A.15.

A.16.

din

speciei
Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative
Structura populației speciei
Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal
Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

828

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al 0
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1428 Marsilea quadrifolia din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.510
Favorabilă

X, din analiza
A8/A10 și A15

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

A3,

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2097 Paeonia officinalis ssp.
banatica din punct de vedere al populației
Tabel nr.511
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2097 Paeonia
banatica

officinalis

ssp.

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală protejată 1000-5000 i

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria 2-15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală protejată Semnificativă
comparată cu mărimea populației naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 1000i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a considerat minimul
referinţă pentru starea favorabilă
valoarea parametrului A.3

din

Bună

829

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

0

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii

Slabă

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei

Nu există suficiente informații

speciei
A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al 0
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu
deviază de la normal

Notă: listată pe anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2097 Paeonia officinalis ssp. banatica din
punct de vedere al populației specie
Tabel nr.512
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X , din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2093 Pulsatilla grandis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.513
Nr.
A.1.

Parametru

Descriere

Specia

2093 Pulsatilla grandis
830

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

Populație permanentă

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 10-50i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 10i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii

Bună

0-stabil

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al U1
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere X
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de XX
vedere al populației

Nu există
populaţiei

831

date

privind

structura

Notă: listată pe Anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2093 Pulsatilla grandis din punct de
vedere al populației specie
Tabel nr.514
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată
X, din analiza
A8/A10 și A15

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

A3,

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2318 Stipa danubialis din punct de
vedere al populației
Tabel nr.515
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2318 Stipa danubialis

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în 2-15%
aria naturală protejată şi mărimea populaţiei
naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în Nu sunt date
planul de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei S-a considerat minimul din valoarea
de referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

Bună

832

0

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
mărimii populaţiei speciei

A.13.

Magnitudinea tendinţei
populaţiei speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al U1
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere 0
al populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

actuale

mărimii Nu există suficiente informații

Nu există
populaţiei

date

privind

structura

Notă: listată pe anexa 3 a OUG 57/2007
Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2318 Stipa danubialis din punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.516
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

X , din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2120 Thlaspi jankae din punct de
vedere al populației
Tabel nr.517
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2120 Thlaspi jankae

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 100-500i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

Bună

833

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria peste 15%
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 100i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a considerat minimul din valoarea
referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Slabă

0

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al 0
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

Notă: listată pe Anexa 3 a OUG 57/2007

834

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2120 Thlaspi jankae din punct de vedere
al populației specie
Tabel nr.518
Favorabilă

Nefavorabilăinadecvată

Nefavorabilă -rea

Necunoscută

FV, din analiza A3,
A8/A10 și A15

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2300 Tulipa hungarica din punct de
vedere al populației
Tabel nr.519
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

2300 Tulipa hungarica

A.2.

Statut de prezență temporală a speciilor

P

A.3.

Mărimea populaţiei speciei în aria naturală 8000-10000 i
protejată

A.4.

Calitatea datelor

A.5.

Raportul dintre mărimea populaţiei speciei în aria peste 15 %, corespunzător clasei A
naturală protejată şi mărimea populaţiei naţionale

A.6.

Mărimea populației speciei în aria naturală Semnificativă
protejată comparată cu mărimea populației
naționale

A.7.

Mărimea reevaluată a populaţiei estimate în planul Nu sunt date
de management anterior

A.8.

Mărimea populaţiei de referinţă pentru starea 5000i
favorabilă în aria naturală protejată

A.9.

Metodologia de apreciere a mărimii populaţiei de S-a considerat minimul din valoarea
referinţă pentru starea favorabilă
parametrului A.3

A.10.

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă ~ aproximativ egal
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
actuale

A.11.

Tendinţa actuală a mărimii populaţiei speciei

A.12.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a mărimii Slabă

Bună

835

0

populaţiei speciei
A.13.

Magnitudinea tendinţei actuale mărimii populaţiei Nu există suficiente informații
speciei

A.14.

Magnitudinea tendinţei actuale a mărimii Nu există suficiente informații
populaţiei speciei exprimată prin calificative

A.15.

Structura populației speciei

A.16.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
populației speciei

A.17.

Tendința stării de consevare din punct de vedere al 0
populației speciei

A.18.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al populației

Structura populaţiei pe vârste,
mortalitatea şi natalitatea nu deviază
de la normal

6.1.2. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei
Evaluarea stării de conservare a speciilor, din punctul de vedere al habitatului specie, pentru
ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile de Fier este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A060 Aythya nyroca din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.520
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

A060 Aythya nyroca, Anexa 1 DP

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R, C

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată 2300 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 2300 ha
protejată

836

Bună

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului de zonă umedă
habitatului speciei în aria naturală protejată
care îndeplinește cerințele ecologice
ale speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei 
şi suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie 0
de tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

B.16

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A060 Aythya nyroca
Tabel nr.521
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.)
și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A060 Aythya nyroca din punct de vedere
al habitatului specie
Tabel nr.522
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

Nefavorabilă - Rea

837

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a speciei A067 Bucephala clangula din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.523
Nr

Parametri

Descriere

A.1. Specia

A067 Bucephala clangula, Anexa 1
DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

W

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

0

B.10 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei
B.11 Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12 Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei
B.14 Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei
B.15 Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

838

B.16 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei
B.17 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A067 Bucephala clangula
Tabel nr.524
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A067 Bucephala clangula din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.525
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A030 Ciconia nigra din punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.526
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

A030 Ciconia nigra, Anexa I DP

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată
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B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

B.16

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A030 Ciconia nigra
Tabel nr.527
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A030 Ciconia nigra din punct de vedere
al habitatului specie
Table nr.528
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată
840

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A038 Cygnus cygnus din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.529
Nr

Parametri

Descriere

A.1. Specia

A038 Cygnus cygnus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

W

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

0

B.10 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei
B.11 Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12 Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei
B.14 Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei
B.15 Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei
B.16 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei
841

B.17 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A038 Cygnus Cygnus
Tabel nr.530
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A038 Cygnus cygnus din punct de vedere
al habitatului specie
Tabel nr.531
Favorabilă

Nefavorabilă
– inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A027 Egretta alba din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.532
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

A027 Egretta alba, Anexa I DP

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

842

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

B.16

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A027 Egretta alba
Tabel nr.533
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A027 Egretta alba din punct de vedere al
habitatului specie
Tabel nr.534
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

843

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A026 Egretta garzetta din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.535
Nr

Parametri

Descriere

A.1. Specia

A026 Egretta garzetta, Anexa I HP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C, R

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

0

B.10 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei
B.11 Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12 Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13 Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei
B.14 Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei
B.15 Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei
B.16 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei
B.17 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei
844

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A026 Egretta garzetta
Tabel nr.536
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A026 Egretta garzetta din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.537
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct
de vedere al habitatului specie
Table nr.538
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

A075 Haliaeetus albicilla, anexa I DP

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

845

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

B.16

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A075 Haliaeetus albicilla
Tabel nr.539
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.540
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

FV, din analiza B3, B9 și B11

846

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A068 Mergus albellus din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.541
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

A068 Mergus albellus

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

W

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

B.16

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei
847

0

Notă: specia este listată în formularul standard al sitului ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaș-Porțile
de Fier, dar nu este listată în Directiva Păsări

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A068 Mergus albellus
Tabel nr.542
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A068 Mergus albellus din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.543
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A393 Phalacocorax pygmeus din
punct de vedere al habitatului specie
Tabel nr.544
Nr

Parametri

Descriere

A.1.

Specia

A393 Phalacrocorax pygmeus

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C

B.3

Suprafaţa habitatului speciei în aria naturală protejată

9904 ha

B.4

Calitatea datelor pentru suprafaţa habitatului speciei

Bună

B.5

Suprafaţa reevaluată a habitatului speciei din planul de Nu există date
management anterior

B.6

Suprafaţa adecvată a habitatului speciei în aria naturală 10331ha
protejată

B.7

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a Suprafața habitatului acvatic care
habitatului speciei în aria naturală protejată
îndeplinește cerințele ecologice ale
speciei
848

B.8

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului speciei şi 
suprafaţa actuală a habitatului speciei

B.9

Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei

B.10

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a suprafeţei Bună
habitatului speciei

B.11

Calitatea habitatului speciei în aria naturală protejată

Bună (adecvată)

B.12

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei

0

B.13

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a calităţii Bună
habitatului speciei

B.14

Tendinţa actuală globală a habitatului speciei funcţie de 0
tendinţa suprafeţei şi de tendinţa calităţii habitatului
speciei

B.15

Starea de conservare din punct de vedere al habitatului FV
speciei

B.16

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.17

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A393 Phalacocorax pygmeus
Tabel nr.545
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A393 Phalacocorax pygmeus din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.546
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

FV, din analiza B3, B9 și B11

849

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

Evaluarea stării de conservare a speciilor, din punctul de vedere al habitatului specie, pentru
ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.547
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A402 Accipiter brevipes

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei 118.141,6 ha
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 117.956,15 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței Media dintre suprafața sitului Natura2000,
adecvate a habitatului speciei în aria aprobat prin HG 1284/2007 și cel aprobat
naturală protejată
prin OM 46/2016

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de

habitatului

speciei
pentru

în

aria 117.770,70 ha

suprafața Bună

850

tendința calității habitatului populaţiei
speciei
B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A402 Accipiter brevipes
Tabel nr.548
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d A402 Accipiter brevipes in punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.549
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A089 Aquila pomarina din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.550
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A089 Aquila pomarina, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată

R

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

117.770,70 ha

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

851

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din 118.141,6 ha
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 117.956,15 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate a Media dintre suprafața sitului
habitatului speciei în aria naturală protejată
Natura2000, aprobat prin HG
1284/2007 și cel aprobat prin OM
46/2016

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

0

habitatului speciei în aria naturală Bună

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A089 Aquila pomarine
Tabel nr.551
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

852

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d A089 Aquila pomarina in punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.552
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.553
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A104 Bonasa bonasia, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bune
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din 125 ha
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 872 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate Media dintre suprafața habitatului
a habitatului speciei în aria naturală protejată specific din formularul standard aprobat
prin OM 1964/2007 și suprafața
habitatului cartografiată în 2014.

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a >> Mult mai mare
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată
853

1619,17 ha

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A104 Bonasa bonasia
Tabel nr.554
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.555
Favorabilă

Nefavorabilă
- inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9 și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei A215 Bubo bubo din punct de vedere al
habitatului, din lipsa datelor.

854

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A224 Caprimulgus europaeus din
punct de vedere al habitatului specie
Tabel nr.556
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A224 Caprimulgus europaeus, anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 3800 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare minimul suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria cartate de pădure de foioase care întrunește
naturală protejată
cerințele ecologice ale speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

habitatului

speciei
pentru

în

aria 3800-15000 ha

suprafața Slabă

855

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A224 Caprimulgus europaeus
Tabel nr.557
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului specie
Table nr.558
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.559
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A031 Ciconia ciconia, Anexa 1 DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Buna
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din 10124,4 ha
planul de management anterior
856

10331 ha

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 10227 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate Media
dintre
suprafața
sitului
a habitatului speciei în aria naturală protejată Natura2000, aprobat prin HG 1284/2007
și cel aprobat prin OM 46/2016

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A031 Ciconia Ciconia
Tabel nr.560
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia din punct de vedere
al habitatului specie
Tabel nr.561
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.562
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A080 Circaetus gallicus, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din 118141,6 ha
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 117956,15 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate Media dintre suprafața formularului
a habitatului speciei în aria naturală protejată
standard aprobat prin HG 1284/2007 și
cel aprobat prin OM 46/2016

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 0

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

858

117770,70 ha

0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A080 Circaetus gallicus
Tabel nr.563
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.564
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei A231 Coracias garrulus din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.

859

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A239 Dendrocopos leucotos din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.565
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A239 Dendrocopos leucotos, Anexa I
DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 83805
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate S-a luat în considerare minimul
a habitatului speciei în aria naturală protejată
suprafeței cartate de pădure de foioase
care întrunește cerințele ecologice ale
speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei 0

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

860

83805

0

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A239 Dendrocopos leucotos
Tabel nr.566
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d A239 Dendrocopos leucotos in punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.567
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius din punct
de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.568
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A238 Dendrocopos medius, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

861

13970

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 13970
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare minimul suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria naturală cartate de pădure de foioase care
protejată
întrunește cerințele ecologice ale speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A238 Dendrocopos medius
Tabel nr.569
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului 862pecie
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului 862pecie (B.12)
0/0

862

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.570
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A236 Dryocopus martius din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.571
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A236 Dryocopus martius, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 57884 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare minimul suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria naturală cartate de pădure care întrunește cerințele
protejată
ecologice ale speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată
863

Aproximativ 50000 hectare

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A236 Dryocopus martius
Tabel nr.572
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A236 Dryocopus martius din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.573
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A379 Emberiza hortulana din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.574
Nr.
A.1.

Parametru

Descriere

Specia

A379 Emberiza hortulana, Anexa I DP

864

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 19283 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare minimul suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria naturală cartate de pajiște și tufărișuri cartate care
protejată
întrunesc cerințele ecologice ale speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

865

19283 ha

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A379 Emberiza hortulana
Tabel nr.575
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A379 Emberiza hortulana din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.576
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei A103 Falco peregrinus din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.577
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A075 Haliaeetus albicilla, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria 117770,70 ha
protejată

B.4.

Calitatea datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei 118141,6 ha
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei 117956,15 ha
în aria naturală protejată

pentru

suprafața Bună

866

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței Media dintre suprafața formularului standard
adecvate a habitatului speciei în aria aprobat prin HG 1284/2007 și cel aprobat prin
naturală protejată
OM 46/2016

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală Slabă
a suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria Bună
naturală protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală Slabă
a calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si
de tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere FV
al habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct 0
de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A075 Haliaeetus albicilla
Tabel nr.578
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0/0

867

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d A075 Haliaeetus albicilla in punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.579
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.580
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A092 Hieraaetus pennatus, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria 22106 ha
protejată

B.4.

Calitatea datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei 22106 ha
în aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare minimul suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria cartate de pădure de cvercinee care întrunește
naturală protejată
cerințele ecologice ale speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală Slabă
a suprafeței habitatului speciei

pentru

suprafața Slabă
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B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria Bună
naturală protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală Slabă
a calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si
de tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere FV
al habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct 0
de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A092 Hieraaetus pennatus
Tabel nr.581
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.582
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

869

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A338 Lanius collurio din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.583
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A338 Lanius collurio, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria 19283 ha
protejată

B.4.

Calitatea datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei 19283 ha
în aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare minimul suprafeței
adecvate a habitatului speciei în aria cartate de pajiște și tufărișuri cartate care
naturală protejată
întrunesc cerințele ecologice ale speciei

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală Slabă
a suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria Bună
naturală protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală Slabă
a calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si
de tendința calității habitatului populaţiei
speciei

pentru

suprafața Bună

870

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere FV
al habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct 0
de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei A338 Lanius collurio
Tabel nr.584
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A338 Lanius collurio din punct de vedere
al habitatului specie
Tabel nr.585
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei A246 Lullula arborea din punct de vedere
al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.586
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A072 Pernis apivorus

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală R
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria 117770,70 ha
protejată

871

B.4.

Calitatea datelor
habitatului speciei

pentru

suprafața Bună

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei 118141,6 ha
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei 117956,15 ha
în aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței Media dintre suprafața formularului standard
adecvate a habitatului speciei în aria aprobat prin HG 1284/2007 și cel aprobat prin
naturală protejată
OM 46/2016

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală Slabă
a suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria Bună
naturală protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală Slabă
a calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si
de tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere FV
al habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct 0
de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

872

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A072 Pernis apivorus
Tabel nr.587
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din punct de vedere
al habitatului specie
Tabel nr.588
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A234 Picus canus din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.589
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

A234 Picus canus, Anexa I DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria 117770,70 ha
protejată

B.4.

Calitatea datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei 118141,6 ha
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei 117956,15 ha
în aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței Media dintre suprafața formularului standard
adecvate a habitatului speciei în aria aprobat prin HG 1284/2007 și cel aprobat prin
naturală protejată
OM 46/2016

pentru

suprafața Bună

873

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală Slabă
a suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria Bună
naturală protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală Slabă
a calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si
de tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere FV
al habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct 0
de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din
punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie A234 Picus canus
Tabel nr.590
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

874

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei A234 Picus canus din punct de vedere al
habitatului specie
Tabel nr.591
Favorabilă

Nefavorabilă
inadecvată

- Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Evaluarea stării de conservare a speciilor, din punctul de vedere al habitatului specie, pentru
ROSCI 0206 Porțile de Fier este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1308 Barbastella barbastellus din
punct de vedere al habitatului specie
Tabel nr.592
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1308 Barbastella barbastellus, Anexa 2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria 13900 – 20000 ha
protejată

B.4.

Calitatea datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei 13900 ha
în aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața zonei de
adecvate a habitatului speciei în aria protecție integrală, cu păduri bătrâne, care
naturală protejată
întrunesc condițiile ecologice ale specie,
respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

pentru

suprafața Slabă

875

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală Slabă
a suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria Bună
naturală protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală Slabă
a calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si
de tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere FV
al habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct 0
de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1308 Barbastella barbastellus
Tabel nr.593
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1308 Barbastella barbastellus din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.594
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

876

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1303 Rhinolophus hipposideros din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.595
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1303 Rhinolophus hipposideros, Anexele 2,
4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește condițiile
naturală protejată
ecologice pentru reproducere și hrănire,
respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de

habitatului

speciei
pentru

în

aria 125502.5 ha

suprafața Slabă

877

tendința
speciei

calității

habitatului

populaţiei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1303 Rhinolophus
hipposideros
Tabel nr.596
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1303 Rhinolophus hipposideros din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.597
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1310 Miniopterus schreibersii din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.598
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1310 Miniopterus schreibersii, Anexele 2, 4
DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

878

B.3.

Suprafața
protejată

habitatului

speciei

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește condițiile
naturală protejată
ecologice pentru reproducere și hrănire,
respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

pentru

în

aria 125502.5 ha

suprafața Slabă

879

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1310 Miniopterus schreibersii
Tabel nr.599
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1310 Miniopterus schreibersii din punct
de vedere al habitatului specie
Tabel nr.600
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1323 Myotis bechsteinii din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.601
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1323 Myotis bechsteinii, Anexele 2, 4 DP

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 13900 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața zonei de
adecvate a habitatului speciei în aria protecție speciei, cu păduri bătrâne, care
naturală protejată
întrunesc condițiile ecologice ale specie,
respectând părerea experților

habitatului

speciei
pentru

în

aria 13900 – 20000 ha

suprafața Slabă

880

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1323 Myotis bechsteinii
Tabel nr.602
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

881

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1323 Myotis bechsteinii din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.603
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1307 Myotis blythii din punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.604
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1307 Myotis blythii, Anexele 2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește condițiile
naturală protejată
ecologice pentru reproducere și hrănire,
respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

habitatului

speciei
pentru

în

aria 125502.5 ha

suprafața Slabă
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B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1307 Myotis blythii
Tabel nr.605
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1307 Myotis blythii din punct de vedere al
habitatului specie
Tabel nr.606
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

883

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1316 Myotis capaccinii din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.607
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1316 Myotis capaccinii, Anexele 2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește
naturală protejată
condițiile ecologice pentru reproducere și
hrănire, respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de

habitatului

speciei
pentru

în

aria 125502.5 ha

suprafața Slabă
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tendința
speciei

calității

habitatului

populaţiei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1316 Myotis capaccinii
Table nr.608
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1316 Myotis capaccinii din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.609
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1318 Myotis dasycneme din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.610
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1318 Myotis dasycneme, Anexele 2,4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

habitatului

speciei

în

aria 10300 – 14000 ha
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B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

pentru

suprafața Slabă

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 10300 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața
adecvate a habitatului speciei în aria habitatului acvatic, folosit de specie
naturală protejată
pentru hrănire, respectând părerea
experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei
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Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1318 Myotis dasycneme
Tabel nr.611
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 1318 Myotis dasycneme din punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.612
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1321 Myotis emarginatus din punct
de vedere al habitatului speciei
Table nr.613
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1321 Myotis emarginatus, Anexele 2, 4
DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 1000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței Suprafața maximă folosită pentru hrănire,
adecvate a habitatului speciei în aria în jurul locului de reproducere, respectând
naturală protejată
părerea experților

habitatului

speciei
pentru

în

aria 1000-1200 ha

suprafața Slabă
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B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1321 Myotis emarginatus
Tabel nr.614
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1321 Myotis emarginatus din punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.615
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1324 Myotis myotis din punct de
vedere al habitatului speciei
Table nr.616
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1324 Myotis myotis, Anexele 2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește condițiile
naturală protejată
ecologice pentru reproducere și hrănire,
respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

habitatului

speciei
pentru

în

aria 125502.5 ha

suprafața Slabă

889

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1324 Myotis myotis
Tabel nr.617
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1324 Myotis myotis din punct de vedere
al habitatului specie
Table nr.618
Favorabilă

Nefavorabilă
inadecvată

- Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

890

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1306 Rhinolophus blasii din punct
de vedere al habitatului speciei
Table nr.619
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1306 Rhinolophus blasii, Anexele2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei 500 – 1000 ha
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în Suprafața maximă folosită pentru hrănire, în
aria naturală protejată
jurul locului de reproducere, respectând
părerea experților

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței 
adecvate a habitatului speciei în aria
naturală protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 0
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului Slabă
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală 0
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului Slabă
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a 0
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului FV
speciei în funcție de tendința suprafeței si de

habitatului

speciei
pentru

în

aria Slabă

suprafața Nu sunt date
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tendința
speciei

calității

habitatului

populaţiei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al 0
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct
de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului a specie 1306 Rhinolophus blasii
Tabel nr.620
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 1306 Rhinolophus blasii din punct de
vedere al habitatului
Tabel nr.621
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a Euryal 1305 Rhinolophus euryale din punct
de vedere al habitatului
Tabel nr.622
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1305 Rhinolophus euryale, Anexele 2, 4
DH

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

habitatului

speciei

în

aria 125502.5 ha

892

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

pentru

suprafața Slabă

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește condițiile
naturală protejată
ecologice pentru reproducere și hrănire,
respectând părerea experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

893

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului pentru specia 1305 Rhinolophus
Euryale
Tabel nr.623
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului (B.12)

0

0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 1305 Rhinolophus euryale din punct de
vedere al habitatului
Tabel nr.624
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1304 Rhinolophus ferrumequinum
din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.625
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1304 Rhinolophus ferrumequinum, Anexele
2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 125502.5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața ariei
adecvate a habitatului speciei în aria naturale protejate, care întrunește condițiile
naturală protejată

habitatului

speciei
pentru

în

aria 125502.5 ha

suprafața Slabă
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ecologice pentru reproducere și hrănire,
respectând părerea experților
B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului a specie 1304 Rhinolophus
ferrumequinum
Tabel nr.626
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului (B.12)
0/0
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Matricea de evaluare a stării de conservare a specie 1304 Rhinolophus ferrumequinum din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.627
Favorabilă

Nefavorabilă –
inadecvată

Nefavorabilă – Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1302 Rhinolophus mehelyi din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1352* Canis lupus din punct
de vedere al habitatului speciei
Table nr.628
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1352* Canis lupus, Anexele 2,4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 80000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a considerat minimul parametrului B.3.,
adecvate a habitatului speciei în aria calculat în funcție de condițiile ecologice
naturală protejată
necesare speciei.

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

habitatului

speciei
pentru

în

aria 80000-100000 ha

suprafața Bună
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B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1352* Canis lupus
Tabel nr.629
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1352* Canis lupus din punct de vedere al
habitatului specie
Tabel nr.630
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

897

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1355 Lutra lutra din punct de
vedere al habitatului speciei
Table nr.631
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1355 Lutra lutra

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 8,28km2
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În funcție de ecologia speciei, de cursurile
adecvate a habitatului speciei în aria de râu studiate.
naturală protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Medie
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Medie
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

habitatului

speciei
pentru

în

aria 5km2

suprafața Medie

898

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1355 Lutra lutra
Tabel nr.632
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului specie
Tabel nr.633
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1361 Lynx lynx din punct de vedere
al habitatului speciei
Tabel nr.634
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1361 Lynx lynx, Anexaele2,4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior
899

80000-100000 ha

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 80000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a considerat minimul parametrului B.3.,
adecvate a habitatului speciei în aria naturală calculat în funcție de condițiile ecologica
protejată
necesare speciei.

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1361 Lynx lynx
Tabel nr.635
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

900

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1361 Lynx lynx din punct de vedere al
habitatului specie
Table nr.636
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1188 Bombina bombina din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1193 Bombina variegata din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1220 Emys orbicularis din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1217 Testudo hermanni din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.637
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1217 Testudo hermanni, Anexele 2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 61315 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a considerat suprafața care întrunește
adecvate a habitatului speciei în aria naturală condițiile ecologice ale speciei.
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei
901

61315 ha

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1217 Testudo hermanni
Table nr.638
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei d1217 Testudo hermanni in punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.639
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

902

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1130 Aspius aspius din punct de
vedere al habitatului speciei
Table nr.640
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1130 Aspius aspius, Anexele2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 10000 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei
903

10000 ha

0

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1130 Aspius aspius
Tabel nr.641
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului specie
Tabel nr.642
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1138 Barbus meridionalis din punct
de vedere al habitatului specie
Table nr.643
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1138 Barbus meridionalis, Anexele 2,
4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată P

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 8,28kmp
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților
904

2 kmp

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului >mai mare
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

0

habitatului speciei în aria naturală Bună

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1138 Barbus meridionalis
Table nr.644
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1138 Barbus meridionalis din punct de
vedere al habitatului specie
Tabel nr.645
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

905

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1163 Cottus gobio din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.646
Nr.

Parametru

Descriere

A.1.

Specia

1163 Cottus gobio, Anexele 2, 4 DH

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată P

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 2 kmp
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului >mare
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

0,14 kmp

0

habitatului speciei în aria naturală Bună

906

0

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1163 Cottus gobio
Tabel nr.647
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1163 Cottus gobio din punct de vedere al
habitatului specie
Table nr.648
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1124 Gobio albipinnatus din punct
de vedere al habitatului speciei
Table nr.649
Nr.

Parametru

Descriere
1124 Gobio albipinnatus, Anexele 2 și
4 DH

A.1.

Specia

A.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată P

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 10000 ha
naturală protejată

907

10000 ha

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

habitatului speciei în aria naturală Bună

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1124 Gobio albipinnatus
Table nr.650
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului specie
Table nr.651
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

908

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2555 Gymnocephalus baloni din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.652
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

2555 Gymnocephalus baloni, Anexele
2 și 4 DH

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată Populație permanentă

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 10000 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului >mai mare
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

8000 ha

0

habitatului speciei în aria naturală Bună

909

0

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2555 Gymnocephalus baloni
Table nr.653
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2555 Gymnocephalus baloni din punct de
vedere al habitatului specie
Table nr.654
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1157 Gymnocephalus schraetzer din
punct de vedere al habitatului speciei
Table nr.655
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1157 Gymnocephalus
Anexele 2 și 4 DH

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată P

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

910

10000 ha

schraetzer,

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 10000 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

0

habitatului speciei în aria naturală Bună

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1157 Gymnocephalus
schraetzer
Tabel nr.656
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

911

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1157 Gymnocephalus schraetzer din
punct de vedere al habitatului specie
Table nr.657
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1145 Misgurnus fossilis din punct de
vedere al habitatului speciei
Table nr.658
Nr.

Parametru

Descriere
1145 Misgurnus fossilis, Anexele 2 și 4
DH

B.1.

Specia

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală protejată P

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 10000 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În baza ecologiei specie, respectând
a habitatului speciei în aria naturală protejată
părerile experților

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

10000 ha

0

habitatului speciei în aria naturală Bună
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0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în 0
funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de vedere 0
al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1145 Misgurnus fossilis
Table nr.659
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului specie
1145 Misgurnus fossilis
Table nr.660
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2522 Pelecus cultratus din punct de
vedere al habitatului speciei
Table nr.661
Nr.

Parametru

Descriere
2522 Pelecus cultratus, Anexele 2 și 4 DH

B.1.

Specia

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată
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B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 10000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând
adecvate a habitatului speciei în aria naturală părerile experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei

10000 ha

speciei
B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei
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Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 2522 Pelecus cultratus
Table nr.662
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2522 Pelecus cultratus din punct de
vedere al habitatului speciei
Table nr.663
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1134 Rhodeus sericeus amarus din
punct de vedere al habitatului speciei
Table nr.664
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1134 Rhodeus sericeus amarus

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 10000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând
adecvate a habitatului speciei în aria naturală părerile experților
protejată

915

10000 ha

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului specie 1134 Rhodeus sericeus
amarus
Tabel nr.665
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1134 Rhodeus sericeus amarus din punct
de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.666
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1146 Sabanejewia aurata din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1160 Zingel streber din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.667
Nr.

Parametru

Descriere
1160 Zingel streber, Anexele 2 și 4 DH

B.1.

Specia

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 10000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând
adecvate a habitatului speciei în aria naturală părerile experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei
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10000 ha

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1160 Zingel streber
Tabel nr.668
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1160 Zingel streber din punct de vedere
al habitatului speciei
Tabel nr.669
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1159 Zingel zingel din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.670
Nr.

Parametru

Descriere
1159 Zingel zingel, Anexele 2 și 4 DH

B.1.

Specia

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 10000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând
adecvate a habitatului speciei în aria naturală părerile experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

919

10000 ha

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1159 Zingel zingel
Tabel nr.671
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1159 Zingel zingel din punct de vedere al
habitatului speciei
Tabel nr.672
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1093* Austropotamobius torrentium
din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.673
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1093* Austropotamobius torrentium

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

920

0,80kmp

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 2,14 kmp
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În funcție de ecologia speciei și lungimea
adecvate a habitatului speciei în aria naturală cursurilor de apă care îndeplinesc aceste
protejată
condiții

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a >mai mare
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Medie
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1093* Austropotamobius
torrentium
Tabel nr.674
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0
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Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1093* Austropotamobius torrentium din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.675
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1078* Callimorpha quadripunctaria din
punct de vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 4014 Carabus variolosus din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1088 Cerambyx cerdo din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.676
Nr.

Parametru

Descriere
1088 Cerambyx cerdo, Anexele 2 și 4 DH

B.1.

Specia

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 13000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În funcție de ecologia speciei, s-a considerat
adecvate a habitatului speciei în aria naturală minimul parametrului B.3., reprezentând
protejată
suprafața ecosistemului de pădure de
cvercinee.

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

922

13000-43000 ha

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1088 Cerambyx cerdo
Tabel nr.677
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1088 Cerambyx cerdo din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.678
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

923

Necunoscută

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 4045 Coenagrion ornatum din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4046 Cordulegaster heros din punct
de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.679
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

4046 Cordulegaster heros

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 241,5 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând părerile
adecvate a habitatului speciei în aria naturală experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

924

241,5 ha

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 4046 Cordulegaster heros
Tabel nr.680
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.681
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1074 Eriogaster catax din punct de vedere
al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1052 Hypodryas maturna din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1083 Lucanus cervus din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.682
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1083 Lucanus cervus

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populaíe permanentă
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată
925

13000-43000 ha

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 13000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În funcție de ecologia speciei, s-a considerat
adecvate a habitatului speciei în aria naturală minimul parametrului B.3., reprezentând
protejată
suprafața ecosistemului de pădure de
cvercinee.

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei
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Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1083 Lucanus cervus
Tabel nr.683
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.684
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1060 Lycaena dispar din punct de vedere
al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1061 Maculinea nausithous din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1059 Maculinea teleius din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1089 Morimus funereus din punct
de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.685
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1089 Morimus funereus

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

927

43914 ha

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 43914 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a luat în considerare suprafața cartată de
adecvate a habitatului speciei în aria naturală păduri de amestec în arealul ariei naturale
protejată
protejate

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1089 Morimus funereus
Tabel nr.686
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

928

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1089 Morimus funereus din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.687
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1084* Osmoderma eremita din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 4020 Pilemia tigrina din punct de vedere
al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1087* Rosalia alpina din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.688
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

1087* Rosalia alpina

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 25.921,4 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței S-a considerat suprafața cartată
adecvate a habitatului speciei în aria naturală ecosisteme de fag, specifice speciei
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei
929

25.921,4 ha

de

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 1087* Rosalia alpina
Tabel nr.689
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0/0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.690
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 4064 Theodoxus transversalis din punct
de vedere al habitatului, din lipsa datelor.
930

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1032 Unio crassus din punct de vedere
al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1939 Agrimonia pilosa din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 4066 Asplenium adulterinum din punct
de vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2285 Colchicum arenarium din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.691
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

2285 Colchicum arenarium

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 11 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând părerile
adecvate a habitatului speciei în aria naturală experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a >>mult mai mare
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Rea
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

931

0,625 ha

-

-

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al U2
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct
de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2285 Colchicum arenarium
Tabel nr.692
Tendința

-descrescătoare

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
-descrescătoare/-descrescătoare

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2285 Colchicum arenarium din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.693
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

U2, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 4067 Echium russicum din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.694
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

4067 Echium russicum,

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată
932

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Slabă
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 1000 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei specie, respectând părerile
adecvate a habitatului speciei în aria naturală experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Slabă
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Slabă
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

933

1000 ha

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 4067 Echium russicum
Tabel nr.695
Tendința

-descrescătoare

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
-descrescătoare/-descrescătoare

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 4067 Echium russicum din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.696
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 1898 Eleocharis carniolica din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 4096 Gladiolus palustris din punct de
vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Nu s-a făcut evaluarea stării de conservare a speciei 2327 Himantoglossum caprinum din
punct de vedere al habitatului, din lipsa datelor.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 1428 Marsilea quadrifolia din punct
de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.697
Nr.

Parametru

Descriere
1428 Marsilea quadrifolia, Anexele 2 și 4
DH

B.1.

Specia

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior
934

7 ha

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 15 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei speciei, respectând
adecvate a habitatului speciei în aria naturală părerile experților
protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a >mai mare
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Medie
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Mediu
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei 0

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al U1
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei1428 Marsilea quadrifolia
Tabel nr.698
Tendința

-descrescătoare

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
-descrescătoare/0

935

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 1428 Marsilea quadrifolia din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.699
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

U1, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2097 Paeonia officinalis ssp.
banatica din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.700
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

2097 Paeonia officinalis ssp. banatica

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața
protejată

B.4.

Calitatea
datelor
habitatului speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei Nu sunt date
din planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în 400 ha
aria naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței În baza ecologiei speciei, respectând
adecvate a habitatului speciei în aria părerile experților
naturală protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a 
habitatului speciei și suprafața actuală a
habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Medie
suprafeței habitatului speciei

habitatului

speciei
pentru

în

aria 380 ha

suprafața Medie

936

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului 0
speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului 0
speciei în funcție de tendința suprafeței si de
tendința calității habitatului populaţiei
speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct
de vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2097 Paeonia officinalis ssp.
banatica
Tabel nr.701
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0 /0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2097 Paeonia officinalis ssp. banatica din
punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.702
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

FV, din analiza B3, B9
și B11

937

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2093 Pulsatilla grandis din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.703
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

2093 Pulsatilla grandis

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 30 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate În funcție de ecologia speciei
a habitatului speciei în aria naturală protejată

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului >>mult mai mic
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0 stabil
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Bună
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Bună
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al U1
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei
938

3 ha

0

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2093 Pulsatilla grandis
Tabel nr.704
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0 /0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei 2093 Pulsatilla grandis din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.705
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

U1, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2318 Stipa danubialis din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.706
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

2318 Stipa danubialis

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Medie
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 2 ha
naturală protejată

939

2 ha

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate Specie endemică, metodologia a constat
a habitatului speciei în aria naturală protejată
în cartarea exacta a arealului de
distribuție

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0 stabil
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Medie
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2318 Stipa danubialis
Tabel nr.707
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0 /0

940

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.708
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2120 Thlaspi jankae din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.709
Nr.

Parametru

Descriere

B.1.

Specia

2120 Thlaspi jankae

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală P
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Medie
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 30 ha, specie endemică
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate Specie endemică, metodologia a
a habitatului speciei în aria naturală protejată
constat în cartarea exacta a arealului de
distribuție

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0 stabil
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Medie
protejată

941

30 ha

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei

0

speciei
B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2120 Thlaspi jankae
Tabel nr.710
Tendința

0

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei
(B.9.) și Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)
0 /0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.711
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei 2300 Tulipa hungarica din punct de
vedere al habitatului speciei
Tabel nr.712
Nr.
B.1.

Parametru

Descriere

Specia

2300 Tulipa hungarica
942

B.2.

Tipul populației speciei în aria naturală Populație permanentă
protejată

B.3.

Suprafața habitatului speciei în aria protejată

B.4.

Calitatea datelor pentru suprafața habitatului Bună
speciei

B.5.

Suprafața reevaluată a habitatului speciei din Nu sunt date
planul de management anterior

B.6.

Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria 30 ha
naturală protejată

B.7.

Metodologia de apreciere a suprafeței adecvate Specie endemică, metodologia a
a habitatului speciei în aria naturală protejată
constat în cartarea exacta a arealului de
distribuție

B.8.

Raportul dintre suprafața adecvată a habitatului 
speciei și suprafața actuală a habitatului speciei

B.9.

Tendința actuală a suprafeței habitatului 0 stabil
speciei

B.10.

Calitatea datelor privind tendința actuală a Bună
suprafeței habitatului speciei

B.11.

Calitatea habitatului speciei în aria naturală Medie
protejată

B.12.

Tendinţa actuală a calității habitatului speciei

B.13.

Calitatea datelor privind tendinţa actuală a Medie
calității habitatului speciei

B.14.

Tendința actuală globală a habitatului speciei 0
în funcție de tendința suprafeței si de tendința
calității habitatului populaţiei speciei

B.15.

Starea de conservare din punct de vedere al FV
habitatului speciei

B.16.

Tendința stării de conservare din punct de 0
vedere al habitatului speciei

B.17.

Starea de conservare necunoscută din punct de
vedere al habitatului speciei
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30 ha

0

Matricea pentru evaluarea tendinței globale a habitatului speciei 2300 Tulipa hungarica
Tabel nr.713
Tendința

Combinația între Tendința actuală a suprafeței habitatului speciei (B.9.) și
Tendința actuală a calității habitatului speciei (B.12)

0

0 /0

Matricea de evaluare a stării de conservare a speciei din punct de vedere al habitatului speciei
Tabel nr.714
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - Rea

Necunoscută

FV, din analiza B3, B9
și B11

6.1.3. Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei
Evaluarea stării de conservare a speciilor, din punct de vedere al perspectivei de viitor a acestora, din
ROSPA 0026 Cursul Dunării- Baziaș -Porțile de Fier este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A060 Aythya nyroca din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.715
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A060 Aythya nyroca, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor

944

C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

945

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A060 Aythya nyroca din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.716

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

nr.

Perspectivele speciei A060 Aythya nyroca în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.717
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A060 Aythya nyroca din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.718
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A067 Bucephala clangula din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.719
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A067 Bucephala clangula, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

W

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
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H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A067 Bucephala clangula din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.720

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A067 Bucephala clangula în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.721
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

FV

948

Necunoscută

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A067 Bucephala clangula din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.722
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A030 Ciconia nigra din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.723
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A030 Ciconia nigra, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală R, C
protejată
C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului 0
speciei
C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei Mediu
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei Scăzută:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
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Medie: D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
suspendate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin coliziune
C.12 Intensitatea
speciei

ameninţărilor

viitoare

asupra Scăzută:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
M02.01 – Înlocuirea și deteriorarea habitatului
Medie: D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
suspendate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin coliziune

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de 0
vedere al perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A030 Ciconia nigra din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.724

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

950

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A030 Ciconia nigra în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.725
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A030 Ciconia nigra din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.726
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A038 Cygnus cygnus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.727
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A038 Cygnus Cygnus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

W

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
populaţiei
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV
951

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

952

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A038 Cygnus cygnus din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.728

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A038 Cygnus cygnus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.729
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A038 Cygnus cygnus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.730
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A027 Egretta alba din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.731
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A027 Egretta alba, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei FV
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)

954

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A027 Egretta alba din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.732

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A027 Egretta alba n viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.733
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A027 Egretta alba din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.734
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV

955

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A026 Egretta garzetta din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.735
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A026 Egretta garzetta, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R,C

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei FV
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa

956

G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A026 Egretta garzetta din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.736
Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A026 Egretta garzetta în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.737
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

FV

957

Necunoscută

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A026 Egretta garzetta din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.738
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.739
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A075 Haliaeetus albicilla, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

W

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei FV
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut: A07 – Utilizarea produselor
biocide, hormoni și substanțe chimice
B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene

958

F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: A07 – Utilizarea produselor
biocide, hormoni și substanțe chimice
B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
A075 Haliaeetus albicilla
Tabel nr.740

Valoarea actuală a
parametrului

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
959

Perspective

Figura

La fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

=/>

Bune

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A075 Haliaeetus albicilla în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.741
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.742
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A068 Mergus albellus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.743
Nr

Parametru

Descriere

A.1

Specia

Mergus albellus

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată W

C.3

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

C.4

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

C.7

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor

0

960

0

C.8

Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în viitor

C.10

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor

C.11

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

FV

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)

C.12

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)

C.13

Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14

Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor

C.15

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere 0
al perspectivelor speciei în viitor

961

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

C.16

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei din punct de vedere al populaţiei speciei
A068 Mergus albellus
Tabel nr.744
Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare
a parametrului

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A068 Mergus albellus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.745
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei d A068 Mergus albellus in punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.746
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A393 Phalacrocorax pygmeus din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.747
Nr
A.1

Parametru

Descriere

Specia

A393 Phalacrocorax pygmeus, Anexa I
DP
962

A.2.

Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

C, W

C.3

Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4

Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei
viitoare a speciei

C.5

Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
populaţiei

C.6

Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

C.7

Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor

C.8

Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei

C.9

Perspectivele speciei în viitor

C.10

Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor

C.11

Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

0

FV

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)

C.12

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut: F02.01.01 – Pescuit cu capcane,
vârșe, vintire etc.
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
G01.01.01 – Sporturi nautice
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele
industriale abandonate

963

H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 Specii invazive non-native (alogene)
C.13

Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14

Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor

C.15

Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor

C.16

Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A393 Phalacrocorax pygmeus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.748

Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

=/>

Perspective

Bune

Figura

4 din OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A393 Phalacrocorax pygmeus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.749
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

FV

964

Necunoscută

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A393 Phalacrocorax pygmeus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.750
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Evaluarea stării de conservare a speciilor, din punct de vedere al perspectivei de viitor a
acestora, din ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.751
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A402 Accipiter brevipes, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X -necunoscută

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă x- necunoscut
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X – perspective necunoscute
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0 - stabilă

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului ~ aproximativ egal
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X- necunoscute
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X - necunoscute

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile

965

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 – Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 – capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 – Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 – capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al speciei

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

966

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A402 Accipiter brevipes din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.752
Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
X (necunoscute)

X necunoscute

Perspective

Figura

Necunoscute

Perspectivele speciei A402 Accipiter brevipes în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.753
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.754
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

967

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A091 Aquila chrysaetos din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.755
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A091 Aquila chrysaetos, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.01 - agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
Mediu:
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene

968

D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.01 - agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
Mediu:
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune

969

J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
Viabilitatea pe termen lung este asigurată

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A091 Aquila chrysaetos din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.756
Valoarea actuală a
parametrului

La fel
VRSF

cu/deasupra

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare a
parametrului
0

=

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM
304/2018

NR.

Perspectivele speciei A091 Aquila chrysaetos în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.757
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

FV

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în
viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.758
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV
970

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A089 Aquila pomarina din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.759
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A089 Aquila pomarine, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 – Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 – capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
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G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 – Linii electrice și de telefonie
F03.02.03 – capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
Nu există suficiente informații

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor

972

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A089 Aquila pomarina din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.760
Valoarea actuală a
parametrului

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare
a parametrului

Sub VRSF/la fel/deasupra
X necunoscută
VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A089 Aquila pomarina în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.761
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei d A089 Aquila pomarina in punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.762
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.763
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A104 Bonasa bonasia, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
Mediu:
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii

974

J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
Mediu:
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
Nu există suficiente informații

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A104 Bonasa bonasia din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.764
Valoarea actuală a
parametrului

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare
a parametrului

Sub VRSF/la fel/deasupra
X necunoscută
VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A104 Bonasa bonasia în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.765
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.766
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A224 Caprimulgus europaeus din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.767
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A224 Caprimulgus europaeus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.01- agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
B07 – Alte activități silvice
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
dispersate, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.01- agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
B03 - exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice
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D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
dispersate, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
Nu există suficiente informații

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A224 Caprimulgus europaeus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.768
Valoarea actuală a
parametrului

Raportul dintre
Tendinţă viitoare valoarea VRSF şi
a parametrului valoarea viitoare
a parametrului

Sub VRSF/la fel/deasupra
X necunoscută
VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A224 Caprimulgus europaeus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.769
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei A224 Caprimulgus europaeus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.770
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.771
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A031 Ciconia ciconia

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă >
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei U1
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

U1

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
suspendate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
G05.04 - Vandalism
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C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
suspendate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
G05.04 - Vandalism

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al U1
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A031 Ciconia ciconia din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.772
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF

0 stabil

< sub VRSF

Perspective

Inadecvate

Figura

4 cf OM
304/2018

nr.

Perspectivele speciei A031 Ciconia ciconia în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.773
Nefavorabile inadecvate

Favorabile

Nefavorabile rele

X

980

Necunoscută

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.774
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.775
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A080 Circaetus gallicus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.01 - agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
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B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice decât cele
listate mai sus
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 – Linii electrice și de telefonie
suspendate
E01.03 – Habitare discontinuă (locuințe
risipite, dispersie)
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.01 - agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B03 – Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice decât cele
listate mai sus
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 – Linii electrice și de telefonie
suspendate
E01.03 – Habitare discontinuă (locuințe
risipite, dispersie)
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
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C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A080 Circaetus gallicus din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.776
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A080 Circaetus gallicus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.777
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.778
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A231 Circaetus gallicus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.779
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A231 Circaetus gallicus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.01- agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
B03 - exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
dispersate, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
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G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.01- agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
B03 - exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
B07 – Alte activități silvice
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
dispersate, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A231 Circaetus gallicus din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.780
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a
parametrului
parametrului

Raportul dintre
valoarea VRSF şi
985

Perspective

Figura

valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

X necunoscute

Perspectivele speciei A231 Circaetus gallicus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.781
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A231 Circaetus gallicus din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.782
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A239 Dendrocopos leucotos din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.783
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A239 Dendrocopos leucotos, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
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0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
B02.01.02 – Replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
B02.01.02 – Replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
J01.01 - Incendii

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A239 Dendrocopos leucotos din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.784
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A239 Dendrocopos leucotos în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.785
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a specie A239 Dendrocopos leucotos i din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.786
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.787
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A238 Dendrocopos medius, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
B02.01.02 – Replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B03 - Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
B02.01.02 – Replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B03 - Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
J01.01 - Incendii

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
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C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A238 Dendrocopos medius din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.788
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A238 Dendrocopos medius în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.789
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.790
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A236 Dryocopus martius din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.791
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A236 Dryocopus martius, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
B02.01.02 – Replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B03 - Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
B02.01.02 – Replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
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B03 - Exploatare forestieră fără replantare
sau refacere naturală
J01.01 - Incendii
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A236 Dryocopus martius din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.792
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A236 Dryocopus martius în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.793
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei A236 Dryocopus martius din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.794
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A279 Emberiza hortulana din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.795
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A279 Emberiza hortulana, anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului
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sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Antagonism

cu

animale

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
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C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A279 Emberiza hortulana din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.796
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A279 Emberiza hortulana în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.797
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Necunoscută

Nefavorabile - rele
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A279 Emberiza hortulana din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.798
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A103 Falco peregrinus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.799
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A103 Falco peregrinus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
Mediu:
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
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E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
Mediu:
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
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C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A103 Falco peregrinus din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.800
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A103 Falco peregrinus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.801
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A103 Falco peregrinus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.802
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A092 Haliaeetus albicilla din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.803
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A092 Haliaeetus albicilla, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei FV
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B07 – Alte activități silvice decât cele
listate mai sus
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

999

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B07 – Alte activități silvice decât cele
listate mai sus
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
Viabilitatea pe termen lung este asigurată

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A092 Haliaeetus albicilla din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.804
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Le fel cu/deasupra
= stabilă
VRSF

= egal
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Perspective

bune

Figura

4 cf OM
304/2018

nr.

Perspectivele speciei A092 Haliaeetus albicilla în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.805
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A092 Haliaeetus albicilla din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.806
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.807
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A092 Hieraaetus pennatus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A04.01.02 - pășunatul intensiv al oilor
B02.02 - curăţarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
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C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D02.01.01 - linii electrice și de telefon
suspendate
E03.01 - depozitarea deșeurilor menajere/
deșeuri provenite din baze de agrement
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - incendii
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A092 Hieraaetus pennatus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.808
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut
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Perspective

X necunoscute

Figura

Perspectivele speciei A092 Hieraaetus pennatus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.809
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.810
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A338 Lanius collurio din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.811
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A338 Lanius collurio

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Antagonism

cu

animale

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
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J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A338 Lanius collurio din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.812
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A338 Lanius collurio în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.813
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A338 Lanius collurio din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.814
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A246 Lullula arborea din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.815
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A246 Lullula arborea, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
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B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Antagonism

cu

animale

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A246 Lullula arborea din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.816
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A246 Lullula arborea în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.817
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A246 Lullula arborea din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.818
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.819
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A072 Pernis apivorus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

R

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Antagonism

cu

animale

Scăzut:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.03 Abandonarea/lipsa cosirii
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A04.03 – Abandonarea
pastorale, lipsa pășunatului

sistemelor

A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
A08 – Fertilizarea (cu îngrășământ)
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
B02.03 – Îndepărtarea lăstărișului
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A072 Pernis apivorus din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.820
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut
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Perspective

X necunoscute

Figura

Perspectivele speciei A072 Pernis apivorus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.821
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.822
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A234 Picus canus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.823
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A234 Picus canus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.01.02 - replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B03 - exploatare forestieră fără replantare
sau refaceree naturală
C01.04.01 – Minerit de suprafață
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B02.01.02 - replantarea pădurii (arbori
nenativi)
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B03 - exploatare forestieră fără replantare
sau refaceree naturală
C01.04.01 – Minerit de suprafață
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A072 Pernis apivorus din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.824
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub
VRSF/la
X necunoscută
fel/deasupra VRSF

X necunoscut

Perspective

Figura

X necunoscute

Perspectivele speciei A072 Pernis apivorus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.825
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A072 Pernis apivorus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.826
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Evaluarea stării de conservare a speciilor, din punct de vedere al perspectivei de viitor a
acestora, din ROSCI0206 Porțile de Fier este redată în tabelele următoare:
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1308 Barbastella barbastellus din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.827
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1308 Barbastella barbastellus, Anexa 2
șI 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P
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C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau in
curs de uscare
B07 – alte activități forestiere
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
H01.07 Poluarea difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H06.02 – Poluare luminoasă
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
B02.04 îndepărtarea arborilor uscaţi sau in
curs de uscare
B07 – alte activități forestiere

1015

Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
H01.07 Poluarea difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H06.02 – Poluare luminoasă
J01.01 - Incendii
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1308 Barbastella barbastellus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.828
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

=

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1308 Barbastella barbastellus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.829
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

X

1016

Necunoscută

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1308 Barbastella barbastellus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.830
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1310 Miniopterus schreibersii din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.831
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1310 Miniopterus schreibersii, Anexa 2
și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
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G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1310 Miniopterus schreibersii din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.832
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

=

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1310 Miniopterus schreibersii în viitor, după implementarea planului
de management actual
Tabel nr.833
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1310 Miniopterus schreibersii din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.834
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1323 Myotis bechesteinii din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.835
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1323 Myotis bechesteinii, Anexele 2 și 4
DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

H06.02 – poluare luminoasă
1020

sau

a

Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
Nu există sucifiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al speciei pentru a aprecia
gradul de asigurare al viabilității pe termen
lung al speciei

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1323 Myotis bechesteinii din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.836
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei M1323 Myotis bechesteinii în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.837
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1323 Myotis bechesteinii din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.838
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1307 Myotis blythii din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.839
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1307 Myotis blythii, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
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G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1307 Myotis blythii din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.840
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel
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Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1307 Myotis blythii în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.841
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1307 Myotis blythii din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.842
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1316 Myotis capaccinii din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.843
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1316 Myotis capaccinii, Anexele 2 și 4
DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

1025

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1316 Myotis capaccinii din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.844
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1316 Myotis capaccinii în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.845
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1316 Myotis capaccinii din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.846
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1318 Myotis dasycneme din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.847
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1318 Myotis dasycneme, Anexele 2 și 4
DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

H06.02 – poluare luminoasă
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sau

a

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1318 Myotis dasycneme din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.848
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1318 Myotis dasycneme în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.849
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1318 Myotis dasycneme din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.850
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

X
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1321 Myotis emarginatus din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.851
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1321 Myotis emarginatus, Anexele 2 și 4
DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei
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Scăzut:

sau

a

A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1321 Myotis emarginatus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.852
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1321 Myotis emarginatus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.853
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele
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Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1321 Myotis emarginatus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.854
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1324 Myotis myotis din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.855
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1324 Myotis myotis, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
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G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1324 Myotis myotis din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.856
Valoarea actuală a
parametrului

Tendinţă viitoare a
parametrului

Raportul dintre
valoarea VRSF şi
valoarea viitoare a
parametrului
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Perspective

Figura

la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Bune

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1324 Myotis myotis în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.857
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1324 Myotis myotis din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.858
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1306 Rhinolophulus blasii din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.859
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1306 Rhinolophulus blasii, Anexele 2 și
4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
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C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor

1034

C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1306 Rhinolophulus blasii din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.860
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1306 Rhinolophulus blasii în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.861
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile - rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1306 Rhinolophulus blasii din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.862
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1305 Rhinolophulus euryale din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.863
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1305 Rhinolophulus euryale, Anexele 2
și 4 DH

1035

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
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G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei d M1305 Rhinolophulus euryale in punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.864
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1305 Rhinolophulus euryale în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.865
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1305 Rhinolophulus euryale din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.866
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1304 Rhinolophulus
ferumequinuum din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.867
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1304 Rhinolophulus ferumequinuum,
Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

1038

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1304 Rhinolophulus ferumequinuum din
punct de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.868
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel
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Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1304 Rhinolophulus ferumequinuum în viitor, după implementarea
planului de management actual
Tabel nr.869
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1304 Rhinolophulus ferumequinuum din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.870
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1303 Rhinolophulus hipposideros
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.871
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1303
Rhinolophulus
Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV
1040

hipposideros,

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1303 Rhinolophulus hipposideros din
punct de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.871
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1303 Rhinolophulus hipposideros în viitor, după implementarea
planului de management actual
Tabel nr.872
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1303 Rhinolophulus hipposideros din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Tabel nr.873
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1302 Rhinolophulus mehelyi din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.874
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1302 Rhinolophulus mehelyi

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X necunoscută
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X necunoscut
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X perspective necunoscute
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X - necunoscută

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X - necunoscută
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X - necunoscute
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X - necunoscute

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

sau

a

H06.02 – poluare luminoasă
Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
G01.04.02 - speologie
G01.04.03 - vizite de agrement în peșteri
G05.04 - Vandalism
G.05.08 Închiderea
galeriilor.

peșterilor

H06.02 – poluare luminoasă
1043

sau

a

Mediu:
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
Nu există sucifiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al speciei

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1302 Rhinolophulus mehelyi din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.875
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei M1302 Rhinolophulus mehelyi în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.876
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1302 Rhinolophulus mehelyi din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.877
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1352* Canis lupus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.878
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1352* Canis lupus, Anexa 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 - habitare dispersata (locuinţe
risipite, disperse)
Mediu:
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
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G01.08 - alte activități
recreative în aer liber

sportive si

G05.09 - garduri, îngrădiri
J01.01 - incendii
K03.06 –
domestice
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Antagonism

cu

animale

Scăzut:
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 - habitare dispersata (locuinţe
risipite, disperse)
Mediu:
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G01.08 - alte activități
recreative în aer liber

sportive si

G05.09 - garduri, îngrădiri
J01.01 - incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1352* Canis lupus din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.879
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1352* Canis lupus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.880
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1352* Canis lupus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.881
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1361 Lynx lynx din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.882
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1361 Lynx lynx, Anexele 2 și 4 din DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 - habitare dispersata (locuinţe
risipite, disperse)
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G01.08 - alte activități
recreative în aer liber

sportive si

J01.01 - incendii
K03.06 –
domestice
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Antagonism

cu

animale

Mediu:
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
D01.01 - poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
E01.03 - habitare dispersata (locuinţe
risipite, disperse)
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Mediu:
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.02 - conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G01.08 - alte activități
recreative în aer liber

sportive si

G05.09 - garduri, îngrădiri
J01.01 - incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1361 Lynx lynx din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.883
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel
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Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei M1361 Lynx lynx în viitor, după implementarea planului de management
actual
Tabel nr.884
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1361 Lynx lynx din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.885
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei M1355 Lutra lutra din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.886
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1355 Lutra lutra, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
B07 - Alte activități silvice
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
J02.05.02 – Modificarea structurii de apă
continentale
F02.01.01 – Pescuit cu capcane, vârșe,
vintire etc
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
K03.06 – Antagonism cu animale
domestice

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
B07 - Alte activități silvice
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
J02.05.02 – Modificarea structurii de apă
continentale
F02.01.01 – Pescuit cu capcane, vârșe,
vintire etc
F02.01.02 – Pescuit cu plasa
F03.02.03 - capcane, otrăvire, braconaj
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzate de platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
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K03.06 – Antagonism cu animale
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei M1355 Lutra lutra din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.887
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= la fel

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei î M1355 Lutra lutra n viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.888
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei M1355 Lutra lutra din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.889
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

X
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A1188 Bombina bombina din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.890
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A1188 Bombina bombina, Anexa 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
D01.02. Drumuri, autostrăzi
G01.03.01 -conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită

a

G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H01. Poluarea apelor de suprafață limnice
K01.02. Colmatare
K01.03. Secare
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M01.02. Secete și precipitații reduse
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
D01.02. Drumuri, autostrăzi
G01.03.01 -conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită

a

G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H01. Poluarea apelor de suprafață limnice
K01.02. Colmatare
K01.03. Secare
M01.02. Secete și precipitații reduse
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A1188 Bombina bombina din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.891
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute
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Perspective

necunoscute

Figura

Perspectivele speciei A1188 Bombina bombina în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.892
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A1188 Bombina bombina din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.893
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei A1193 Bombina variegata din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.894
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A1193 Bombina variegata, Anexele 2 și 4
DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
D01.02. Drumuri, autostrăzi
G01.03.01 -conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită

a

G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H01. Poluarea apelor de suprafață limnice
K01.02. Colmatare
K01.03. Secare
M01.02. Secete și precipitații reduse
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
D01.02. Drumuri, autostrăzi
G01.03.01 -conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită

a

G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H01. Poluarea apelor de suprafață limnice
K01.02. Colmatare
K01.03. Secare
M01.02. Secete și precipitații reduse
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
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C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei A1193 Bombina variegata din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.895
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei A1193 Bombina variegata în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.896
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei A1193 Bombina variegata din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.897
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei R1220 Emys orbicularis din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.898
Nr

Parametru

Descriere
R1220 Emys orbicularis, Anexele 2 și 4
DH

A.1 Specia
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A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din bza de
agrement
E03.02
–
industriale

Depozitarea

deșeurilor

F02.01.01 – Pescuit cu capcane, varse,
vintire
F02.01.02 – Pescuit cu plasă
F05.04 - Braconaj
F03.02.05 – Captură accidentală
G01.03.01 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
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H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 – Specii invazive non-native (alogene)
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din bza de
agrement
E03.02
–
industriale

Depozitarea

deșeurilor

F02.01.01 – Pescuit cu capcane, varse,
vintire
F02.01.02 – Pescuit cu plasă
F05.04 - Braconaj
F03.02.05 – Captură accidentală
G01.03.01 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzate
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
I01 – Specii invazive non-native (alogene)
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei R1220 Emys orbicularis din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.899
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei R1220 Emys orbicularis în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.900
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei R1220 Emys orbicularis din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.901
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei R1217 Testudo hermanni din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.902
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

R1217 Testudo hermanni
Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0
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(boettgeri),

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă >
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei U2
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

U2

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizarea continuă
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.01 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei
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Mediu:

Antagonism

cu

animale

A02.03 – Înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizarea continuă
F03.02.03 – Capcane, otrăvire, braconaj
G01.03.01 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
G05.11 – Moartea sau rănirea prin
coliziune
J01.01 - Incendii
K03.06 –
domestice
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Antagonism

cu

animale

Viabilitatea pe termen lung a specie este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al U2
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei R1217 Testudo hermanni din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.903
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel cu

= stabil

<sub VRSF

Perspective

Inadecvate

Figura

4 cf. OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei R1217 Testudo hermanni în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.904
Nefavorabile inadecvate

Favorabile

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei R1217 Testudo hermanni din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.905
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1130 Aspius aspius din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.906
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1130 Aspius aspius, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
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C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1130 Aspius aspius din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.907
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1130 Aspius aspius în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.908
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1130 Aspius aspius din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.909
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1138 Barbus meridionalis din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.910
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1138 Barbus meridionalis, Anexe 2 și 4
DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.03.02 – pescuit cu undița
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
J02.06.02 - captări de apă de suprafaţă
pentru alimentarea cu apă
J02.06.06 -captări de apă de suprafaţă
pentru hidro-centrale
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
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J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de
migrație
J03.02 - reducerea conectivităţii de habitat,
din cauze antropice
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.03.02 – pescuit cu undița
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
J02.06.02 - captări de apă de suprafaţă
pentru alimentarea cu apă
J02.06.06 -captări de apă de suprafaţă
pentru hidro-centrale
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de
migrație
J03.02 - reducerea conectivităţii de habitat,
din cauze antropice
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
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Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1138 Barbus meridionalis din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.911
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1138 Barbus meridionalis în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.912
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1138 Barbus meridionalis din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.913
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1163 Cottus gobio din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.914
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1163 Cottus gobio, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.03.02 – pescuit cu undița
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H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
J02.06.02 - captări de apă de suprafaţă
pentru alimentarea cu apă
J02.06.06 -captări de apă de suprafaţă
pentru hidro-centrale
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de
migrație
J03.02 - reducerea conectivităţii de habitat,
din cauze antropice
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.03.02 – pescuit cu undița
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
J02.06.02 - captări de apă de suprafaţă
pentru alimentarea cu apă
J02.06.06 -captări de apă de suprafaţă
pentru hidro-centrale
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J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
J03.02.01 reducerea migraţiei / bariere de
migrație
J03.02 - reducerea conectivităţii de habitat,
din cauze antropice
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1163 Cottus gobio din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.915
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1163 Cottus gobio în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.916
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1163 Cottus gobio din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.917
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F2555 Gymnocephalus baloni din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.918
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F2555 Gymnocephalus baloni, Anexa 2
DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F2555 Gymnocephalus baloni din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.919
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei î F2555 Gymnocephalus baloni n viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.920
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F2555 Gymnocephalus baloni din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.921
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1157 Gymnocephalus schraetzer
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.922
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1157 Gymnocephalus schraetzer, Anexa
2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1157 Gymnocephalus schraetzer din punct
de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.923
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1157 Gymnocephalus schraetzer în viitor, după implementarea planului
de management actual
Tabel nr.924
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1157 Gymnocephalus schraetzer din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Tabel nr.925
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1145 Misgurnus fossilis din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.926
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1145 Misgurnus fossilis, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1145 Misgurnus fossilis din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.927
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1145 Misgurnus fossilis în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.928
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1145 Misgurnus fossilis din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.929
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F2522 Pelecus cultratus din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.930
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F2522 Pelecus cultratus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F2522 Pelecus cultratus din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.931
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F2522 Pelecus cultratus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.932
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F2522 Pelecus cultratus din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.933
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1134 Rhodeus sericeus amarus din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.934
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1134 Rhodeus sericeus amarus, Anexa 2
DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1134 Rhodeus sericeus amarus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.935
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1134 Rhodeus sericeus amarus în viitor, după implementarea planului
de management actual
Tabel nr.936
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1134 Rhodeus sericeus amarus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.937
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F2011 Umbra krameri din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.938
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F2011 Umbra krameri

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F2011 Umbra krameri din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.939
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F2011 Umbra krameri în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.940
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F2011 Umbra krameri din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.941
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1160 Zingel streber din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.942
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1160 Zingel streber

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)

1091

E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1160 Zingel streber din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.943
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1160 Zingel streber în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.944
Favorabile

Nefavorabile
inadecvate

-

Nefavorabile - rele Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1160 Zingel streber din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.945
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei F1159 Zingel zingel din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.946
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1159 Zingel zingel, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
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E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
D03.01.03 Zone de pescuit
D03.01.04 Zona industrial portuară
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
F02.01.02 Pescuit profesional pasiv cu
plasa
F02.03.02 Pescuit cu undița
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
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H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei F1159 Zingel zingel din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.947
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei F1159 Zingel zingel în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.948
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei F1159 Zingel zingel din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.949
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1093* Austropotamobius torrentium
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.950
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1093* Austropotamobius torrentium

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei FV
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

FV

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 0
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B03 – tăiere definitivă fără a se asigura
regenerarea naturală
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă
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prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
D03.01.02 - diguri/zone turistice și de
agrement
E01.02 – Urbanizarea discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E01.04 – Alte modele (tipuri)
habitare/locuințe (mânăstiri, biserici)

de

E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
H01.03 - alte surse de poluare a apelor de
suprafaţă - de muncitori care exploatează
pădurile
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
J02.06.06 - captări de apă de suprafaţă
pentru hidrocentrale
J02.06.09 - captări de apă de suprafaţă
pentru transferul de apă
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
I01 – Specii invazive non-native
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B03 – tăiere definitivă fără a se asigura
regenerarea naturală
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
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B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
D01.04 – Căi ferate
D03.01.02 - diguri/zone turistice și de
agrement
E01.02 – Urbanizarea discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E01.04 – Alte modele (tipuri)
habitare/locuințe (mânăstiri, biserici)

de

E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
H01.03 - alte surse de poluare a apelor de
suprafaţă - de muncitori care exploatează
pădurile
H01.05 - poluarea difuză a apelor de
suprafaţă, cauzată de activităţi agricole şi
forestiere
J02.06.06 - captări de apă de suprafaţă
pentru hidrocentrale
J02.06.09 - captări de apă de suprafaţă
pentru transferul de apă
J03.01 - reducerea sau pierderea de
caracteristici specifice de habitat
I01 – Specii invazive non-native
C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung a speciei este
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1093* Austropotamobius torrentium din
punct de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.951
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabilă

=

Perspective

Bune

Figura

4 cf.OM304/2018

Perspectivele speciei I1093* Austropotamobius torrentium în viitor, după implementarea
planului de management actual
Tabel 952
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1093* Austropotamobius torrentium din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.953
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1078* Callimorpha quadripunctaria
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.954
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1078* Callimorpha
Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X necunoscută
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quadripunctaria,

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X necunoscut
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X perspective necunoscute
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X - necunoscută

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X - necunoscută
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X - necunoscute
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X - necunoscute

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
I01 – Specii invazive non-native (alogene)
I02 – Specii native (indigene) problematice
J01.01 Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
I01 – Specii invazive non-native (alogene)
I02 – Specii native (indigene) problematice
J01.01 Incendii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei
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C.14 Starea de conservare din punct de vedere al x- necunoscută
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al x-necunoscută
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere x-necunoscută
al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1078* Callimorpha quadripunctaria din
punct de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.955
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1078* Callimorpha quadripunctaria în viitor, după implementarea
planului de management actual
Tabel nr.956
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1078* Callimorpha quadripunctaria din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.957
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I4014 Carabus variolosus din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.958
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I4014 Carabus variolosus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X necunoscută

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X necunoscut
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X perspective necunoscute
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X - necunoscută

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X - necunoscută
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X - necunoscute
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X - necunoscute

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.02 Curățarea pădurii
B02.03 Tăierea lăstărișului
B03 Tăieri definitive fără a se asigura
regenerare naturală

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B02.02 Curățarea pădurii
B02.03 Tăierea lăstărișului
B03 Tăieri definitive fără a se asigura
regenerare naturală
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei
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C.14 Starea de conservare din punct de vedere al x- necunoscută
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al x-necunoscută
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere x-necunoscută
al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I4014 Carabus variolosus din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.959
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I4014 Carabus variolosus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.960
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I4014 Carabus variolosus din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.961
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1088 Cerambyx cerdo din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.962
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1088 Cerambyx cerdo, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X necunoscută

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
(succesiune)

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
(succesiune)
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Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1088 Cerambyx cerdo din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.963
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1088 Cerambyx cerdo în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.964
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1088 Cerambyx cerdo din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.965
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I4045 Coenagrion ornatum din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.966
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I4045 Coenagrion ornatum, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
J01.01 Incendii
K01.03 Secare

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
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A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I4045 Coenagrion ornatum din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.967
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I4045 Coenagrion ornatum în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.968
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei I4045 Coenagrion ornatum din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.969
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I4046 Cordulegaster heros din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.970
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I4046 Cordulegaster heros

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
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B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B02.03 - îndepărtarea lăstărișului
B08.04 – Colectarea lemnului
traversarea cursurilor de apă

prin

B08.06 – Resturi de exploatare de-a lungul
cursurilor de apă
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I4046 Cordulegaster heros din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.971
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute
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Perspective

necunoscute

Figura

Perspectivele speciei I4046 Cordulegaster heros în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.972
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I4046 Cordulegaster heros din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.973
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1074 Eriogaster catax din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.974
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1074 Eriogaster catax, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1074 Eriogaster catax din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.975
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1074 Eriogaster catax în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.976
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1074 Eriogaster catax din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.977
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1052 Hypodryas maturna din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.978
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1052 Hypodryas maturna, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
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C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1052 Hypodryas maturna din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.979
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1052 Hypodryas maturna în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.980
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1052 Hypodryas maturna din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.981
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1074 Eriogaster catax din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.982
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1074 Eriogaster catax, Anexele 2 și 4

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B01.01 Înființarea de pădure pe teren
deschis prin regenerare naturală
B01.02 Înființarea de pădure pe teren
deschis prin regenerare artificială
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B01.01 Înființarea de pădure pe teren
deschis prin regenerare naturală
B01.02 Înființarea de pădure pe teren
deschis prin regenerare artificială
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J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1074 Eriogaster catax din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.983
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1074 Eriogaster catax în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.984
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1074 Eriogaster catax din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.985
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1083 Lucanus cervus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.986
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1083 Lucanus cervus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha

1118

J01.01 - Incendii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut:
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
J01.01 - Incendii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1083 Lucanus cervus din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.987
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1083 Lucanus cervus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.988
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele
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Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1083 Lucanus cervus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.989
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1060 Lycaena dispar din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.990
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1060 Lycaena dispar, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
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A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1060 Lycaena dispar din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.991
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute
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Perspective

necunoscute

Figura

Perspectivele speciei I1060 Lycaena dispar în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.992
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1060 Lycaena dispar din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.993
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1061 Maculinea nausithous din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.994
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1061 Maculinea nausithous, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1061 Maculinea nausithous din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.995
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1061 Maculinea nausithous în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.996
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1061 Maculinea nausithous din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.997
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1059 Maculinea teleius din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.998
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1059 Maculinea teleius, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A10.01 - îndepărtarea gardurilor vii si a
crângurilor sau tufișurilor
J01.01 Incendii
K01.03 Secare
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
1125

C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1059 Maculinea teleius din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.999
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1059 Maculinea teleius în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1000
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1059 Maculinea teleius din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1001
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1089 Morimus funereus din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1002
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1089 Morimus funereus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut:
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
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J01.01 - Incendii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1089 Morimus funereus din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.1003
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1089 Morimus funereus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1004
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1089 Morimus funereus din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1005
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1084* Osmoderma eremita din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1006
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1084* Osmoderma eremita, Anexele 2 și
4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
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B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
J01.01 - Incendii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1084* Osmoderma eremita din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1007
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I1084* Osmoderma eremita în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1008
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X
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Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1084* Osmoderma eremita din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1009
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I4020 Pilemia tigrina din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1010
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I4020 Pilemia tigrine, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
J01.01 Incendii
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K02.01 Schimbarea compoziției de specii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A07 – Utilizarea produselor biocide,
hormoni și substanțe chimice
J01.01 Incendii
K02.01 Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I4020 Pilemia tigrina din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.1011
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I4020 Pilemia tigrina în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1012
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele
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Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I4020 Pilemia tigrina din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1013
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1087* Rosalia alpina din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1014
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1087* Rosalia alpina

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare

1133

B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
J01.01 - Incendii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 - îndepărtarea arborilor uscaţi sau
in curs de uscare
B02.05 -Nelăsarea lemnului mort/volum
redus de lemn mort/ha
J01.01 - Incendii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1087* Rosalia alpina din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.1015
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute
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Perspective

necunoscute

Figura

Perspectivele speciei I1087* Rosalia alpina în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1016
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1087* Rosalia alpina din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1017
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I4064* Theodoxus transversalis din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1018
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I4064* Theodoxus transversalis

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X
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C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în cee ace
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

A08-Fertilizare (cu îngrășământ)
D03.01.04 Zona industrial portuară
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

A08-Fertilizare (cu îngrășământ)
D03.01.04 Zona industrial portuară
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei
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C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I4064* Theodoxus transversalis din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1019
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei I4064* Theodoxus transversalis în viitor, după implementarea planului
de management actual
Tabel nr.1020
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Necunoscută

Nefavorabile - rele
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I4064* Theodoxus transversalis din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1021
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei I1032 Unio crassus din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1022
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1032 Unio crassus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în cee ace
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

A08-Fertilizare (cu îngrășământ)
D03.01.04 Zona industrial portuară
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
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H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

A08-Fertilizare (cu îngrășământ)
D03.01.04 Zona industrial portuară
E03.01
depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
E03.03 – Depozitare materialelor inerte
(nereactive)
H01.03 Alte surse de poluare a apelor de
suprafață
H01.07 – Poluare difuză a apelor de
suprafață
cauzată
de
platformele
industriale abandonate
H01.08 – Poluare difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
menajeră și de ape uzate
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei I1032 Unio crassus din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.1023
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
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Perspective

Figura

Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

necunoscute

Perspectivele speciei I1032 Unio crassus în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1024
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei I1032 Unio crassus din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1025
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P1939 Agrimonia pilosa din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1026
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1939 Agrimonia pilosa

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
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C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în ccea ce
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P1939 Agrimonia pilosa din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.1027
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a
parametrului
parametrului

Raportul dintre
valoarea VRSF şi
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Perspective

Figura

valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

necunoscute

Perspectivele speciei P1939 Agrimonia pilosa în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1028
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Necunoscută

Nefavorabile - rele
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P1939 Agrimonia pilosa din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1029
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P4066 Asplenium adulterinum din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1030
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P4066 Asplenium adulterinum

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei
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X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în ccea ce
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P4066 Asplenium adulterinum din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1031
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei P4066 Asplenium adulterinum în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1032
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P4066 Asplenium adulterinum din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1033
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P2285 Colchium arenarium din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1034
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2285 Colchium arenarium

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0
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C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu
A04.01.03 Pășunatul intensiv al cailor
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu
A04.01.03 Pășunatul intensiv al cailor
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al U1
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
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Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P2285 Colchium arenarium din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1035
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM
304/2018

nr.

Perspectivele speciei P2285 Colchium arenarium în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1036
Nefavorabile inadecvate

Favorabile

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P2285 Colchium arenarium din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1037
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P4067 Echium russicum din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1038
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P4067 Echium russicum, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

1146

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Mediu
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Mediu
A02.01 - agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
E01.03 – Habitare dispersată
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Mediu
A02.01 - agricultură intensivă
A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
E01.03 – Habitare dispersată
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
Viabilitatea pe termen lung este asigurată

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei
1147

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P4067 Echium russicum din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.1039
Valoarea actuală a
parametrului

la fel
VRSF

Tendinţă viitoare a
parametrului

cu/deasupra

= stabil

Raportul dintre
valoarea VRSF şi
valoarea viitoare a
parametrului
= stabil

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei P4067 Echium russicum în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1040
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P4067 Echium russicum din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1041
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

X

1148

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P1898 Eleocharis carniolica din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1042
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1898 Eleocharis carniolica, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în ccea ce
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
K01.03 - Secare

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
K01.03 - Secare
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
1149

C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P1898 Eleocharis carniolica din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1043
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei P1898 Eleocharis carniolica în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1044
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P1898 Eleocharis carniolica din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1045
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P4096 Gladiolus palustris din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1046
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P4096 Gladiolus palustris

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

1150

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în ccea ce
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

A02.03 - înlocuirea pășunii cu terenuri
arabile
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

1151

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei d P4096 Gladiolus palustris in punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1047
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

Perspective

Figura

necunoscute

Perspectivele speciei P4096 Gladiolus palustris în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1048
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P4096 Gladiolus palustris din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1049
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P1898 Himantoglossum caprinum
din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1050
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1898 Himantoglossum caprinum

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

X

1152

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă X
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei X
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

X

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului X
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al X
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

X

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Nu există suficiente informații în ccea ce
viitor
privește efectul impacturilor asupra specie
în viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
Nu există suficiente informații pentru a
aprecia gradul de asigurare al viabilității pe
termen lung al specie.

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al X
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P1898 Himantoglossum caprinum din punct
de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1051
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
1153

Perspective

Figura

Sub VRSF/ la fel
X - necunoscute
cu/deasupra VRSF

X -necunoscute

necunoscute

Perspectivele speciei î P1898 Himantoglossum caprinum n viitor, după implementarea
planului de management actual
Tabel nr.1052
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută
X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P1898 Himantoglossum caprinum din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management
actual
Tabel nr.1053
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P1428 Marsilea quadrifolia din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1054
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1428 Marsilea quadrifolia, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor

1154

C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
Scăzut

C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
Viabilitatea pe termen lung este asigurată

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P1428 Marsilea quadrifolia din punct de
vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1055
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei P1428 Marsilea quadrifolia în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1056
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

X
1155

Necunoscută

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P1428 Marsilea quadrifolia din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1057
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P2097 Paeonia officinalis
ssp.banatica din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1058
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2097 Paeonia officinalis ssp.banatica

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
B09 – Alte activități silvice

1156

F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fruce
de pădure etc.)
J01.01 - Incendii
C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
B08.08 – Practicarea sporturilor cu motor
în pădure
B09 – Alte activități silvice
F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fruce
de pădure etc.)
J01.01 - Incendii
Viabilitatea pe termen lung este asigurată

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P2097 Paeonia officinalis ssp.banatica din
punct de vedere al populaţiei speciei
Tabel nr.1059
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei P2097 Paeonia officinalis ssp.banatica în viitor, după implementarea
planului de management actual
Tabel nr.1060
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

1157

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P2097 Paeonia officinalis ssp.banatica din
punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1061
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P2093 Pulsatilla grandis din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1062
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2093 Pulsatilla grandis

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
J01.01 - Incendii
M01.02 Secete și precipitații reduse

1158

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
J01.01 - Incendii
M01.02 Secete și precipitații reduse

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al U1
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P2093 Pulsatilla grandis din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.1063
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei P2093 Pulsatilla grandis în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1064
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P2093 Pulsatilla grandis din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1065
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
1159

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P2318 Stipa danubialis din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1066
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2318 Stipa danubialis

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
I01 – Specii invazive non-native
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
I01 – Specii invazive non-native
J01.01 - Incendii

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al U1
perspectivelor speciei în viitor
1160

C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P2318 Stipa danubialis din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.1067
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

Perspective

Bune

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Perspectivele speciei P2318 Stipa danubialis în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1068
Nefavorabile inadecvate

Favorabile

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P2318 Stipa danubialis din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1069
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
X

1161

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P2120 Thlaspi jankae din punct de
vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1070
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2120 Thlaspi jankae

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
I01 – Specii invazive non-native
J01.01 - Incendii

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
I01 – Specii invazive non-native
J01.01 - Incendii

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
asigurată

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
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C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P2120 Thlaspi jankae din punct de vedere al
populaţiei speciei
Tabel nr.1071
Raportul dintre
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a valoarea VRSF şi
parametrului
parametrului
valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

Perspective

Figura

4 cf OM NR.
304/2018

Bune

Perspectivele speciei P2120 Thlaspi jankae în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1072
Nefavorabile inadecvate

Favorabile

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P2120 Thlaspi jankae din punct de vedere al
perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1073
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei P2300 Tulipa hungarica din punct
de vedere al perspectivelor speciei în viitor
Tabel nr.1074
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2300 Tulipa hungarica

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală protejată

P

1163

C.3 Tendinţa viitoare a mărimii populaţiei

0

C.4 Raportul dintre mărimea populaţiei de referinţă 
pentru starea favorabilă şi mărimea populaţiei viitoare
a speciei
C.5 Perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei Bune
C.6 Tendinţa viitoare a suprafeţei habitatului speciei

0

C.7 Raportul dintre suprafaţa adecvată a habitatului 
speciei şi suprafaţa habitatului speciei în viitor
C.8 Perspectivele speciei din punct de vedere al FV
habitatului speciei
C.9 Perspectivele speciei în viitor

FV

C.10 Efectul cumulat al impacturilor asupra speciei în Scăzut
viitor
C.11 Intensitatea presiunilor actuale asupra speciei

Scăzut
F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fruce
de pădure etc.)

C.12 Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra speciei

Scăzut
F04.02 Colectarea (ciuperci, licheni, fruce
de pădure etc.)
Viabilitatea pe termen lung este asigurată

C.13 Viabilitatea pe termen lung a speciei

C.14 Starea de conservare din punct de vedere al FV
perspectivelor speciei în viitor
C.15 Tendinţa stării de conservare din punct de vedere al 0
perspectivelor speciei în viitor
C.16 Starea de conservare necunoscută din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei P2300 Tulipa hungarica din punct de vedere
al populaţiei speciei
Tabel nr.1075
Valoarea actuală a Tendinţă viitoare a
parametrului
parametrului

Raportul dintre
valoarea VRSF şi
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Perspective

Figura

valoarea viitoare a
parametrului
la fel
VRSF

cu/deasupra

= stabil

= stabil

4 cf OM NR.
304/2018

Bune

Perspectivele speciei P2300 Tulipa hungarica în viitor, după implementarea planului de
management actual
Tabel nr.1076
Favorabile

Nefavorabile inadecvate

Nefavorabile rele

Necunoscută

X

Matricea evaluării stării de conservare a speciei P2300 Tulipa hungarica din punct de vedere
al perspectivelor speciei în viitor, după implementarea planului de management actual
Tabel nr.1077
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

6.1.4. Evaluarea globală a speciei
Evaluarea stării globale a speciei/speciilor este redată în tabelele următoare:
Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A060 Aythya nyroca în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1078
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A060 Aythya nyroca, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

C

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1165

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A060 Aythya nyroca
Tabel nr.1079
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A067 Bucephala clangula în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1080
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A067 Bucephala clangula, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

W

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A067 Bucephala clangula
Tabel nr.1081
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A030 Ciconia nigra în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1082
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A030 Ciconia nigra, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

W

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A030 Ciconia nigra
Tabel nr.1083
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A038 Cygnus cygnus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1084
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A038 Cygnus cygnus, Anexa 1 DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

W

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1167

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A038 Cygnus cygnus
Tabel nr.1085
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A027 Egretta alba în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1086
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A027 Egretta alba, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

C

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A027 Egretta alba
Tabel nr.1087
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A026 Egretta garzetta în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1088
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A026 Egretta garzetta, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

C

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A026 Egretta garzetta
Tabel nr.1089
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A075 Haliaeetus albicilla în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1090
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A075 Haliaeetus albicilla, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

C

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1169

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla
Tabel nr.1091
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a specie A068 Mergus albellus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1092
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A068 Mergus albellus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

W

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A068 Mergus albellus
Tabel nr.1093
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A393 Phalacrocorax
pygmeus în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1094
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A393 Phalacrocorax pygmeus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

C

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A393 Phalacrocorax pygmeus
Tabel nr.1095
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1096
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A402 Accipiter brevipes, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
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D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A402 Accipiter brevipes
Tabel nr.1097
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A089 Aquila pomarina în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1098
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A089 Aquila pomarine, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A089 Aquila pomarina
Tabel nr.1099
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A091 Aquila chrysaetos în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1100
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A091 Aquila chrysaetos, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A091 Aquila chrysaetos
Tabel nr.1101
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1102
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A104 Bonasa bonasia, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia
Tabel nr.1103
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1104
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A104 Bonasa bonasia, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A104 Bonasa bonasia
Tabel nr.1105
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A215 Bubo bubo în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1106
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A215 Bubo bubo

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A215 Bubo bubo
Tabel nr.1107
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A224 Caprimulgus
europaeus în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1108
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A224 Caprimulgus europaeus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei A224 Caprimulgus europaeus
Tabel nr.1109
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, din analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1110
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A031 Ciconia ciconia, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A031 Ciconia ciconia
Tabel nr.1111
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1112
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A080 Circaetus gallicus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A080 Circaetus gallicus
Tabel nr.1113
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A231 Coracias garrulus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1114
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A231 Coracias garrulus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

1177

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A231 Coracias garrulus
Tabel nr.1115
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A239 Dendrocopos leucotos
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1116
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A239 Dendrocopos leucotos, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A239 Dendrocopos leucotos
Tabel nr.1117
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr. 1118
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A238 Dendrocopos medius, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A238 Dendrocopos medius
Tabel nr.1119
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A236 Dryocopus martius în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1120
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A236 Dryocopus martius, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

1179

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A236 Dryocopus martius
Tabel nr.1121
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A379 Emberiza hortulana în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1122
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A379 Emberiza hortulana, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A379 Emberiza hortulana
Tabel nr.1123
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1180

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A103 Falco peregrinus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel 1124
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A103 Falco peregrinus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A103 Falco peregrinus
Tabel nr.1125
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1126
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A075 Haliaeetus albicilla

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

P

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei A075 Haliaeetus albicilla
Tabel nr.1127
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1128
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A092 Hieraaetus pennatus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A092 Hieraaetus pennatus
Tabel nr.1129
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X ,prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A338 Lanius collurio în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1130
Nr
A.1 Specia

Parametru

Descriere
A338 Lanius collurio, Anexa I DP
1182

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A338 Lanius collurio
Tabel nr.1131
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X ,prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A246 Lullula arborea în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1132
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A246 Lullula arborea, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A246 Lullula arborea
Tabel nr.1133
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

1183

Necunoscută

X ,prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A072 Pernis apivorus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1134
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A072 Pernis apivorus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A072 Pernis apivorus
Tabel nr.1135
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X ,prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei A234 Picus canus în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1136
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

A234 Picus canus, Anexa I DP

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

1184

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei A234 Picus canus
Tabel nr.1137
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X ,prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1308 Barbastella barbastllus
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1138
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1308 Barbastella barbastellus, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1308 Barbastella barbastllus
Tabel nr.1139
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

1185

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1303 Rhinolophus
hipposideros în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1140
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1303 Rhinolophus hipposideros, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1303 Rhinolophus hipposideros
Tabel nr.1141
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1310 Miniopterus
schreibersii în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1142
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1310 Miniopterus schreibersii, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1186

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1310 Miniopterus schreibersii
Tabel nr.1143
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1323 Myotis bechsteinii în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1144
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1323 Myotis bechsteinii, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1323 Myotis bechsteinii
Tabel nr.1145
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1307 Myotis blythii în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1146
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1307 Myotis blythii, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1307 Myotis blythii
Tabel nr.1147
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei M1316 Myotis capaccinii în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1148
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1316 Myotis capaccinii, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1188

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei M1316 Myotis capaccinii
Tabel nr.1149
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei M1318 Myotis dasycneme în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1150
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1318 Myotis dasycneme, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei M1318 Myotis dasycneme
Tabel nr.1151
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

1189

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1321 Myotis emarginatus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1152
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1321 Myotis emarginatus, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1321 Myotis emarginatus
Tabel nr.1153
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei M1324 Myotis myotis în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1154
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1324 Myotis myotis, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1190

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei M1324 Myotis myotis
Tabel nr.1155
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1305 Rhinolophus euryale
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1156
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1305 Rhinolophus euryale, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1305 Rhinolophus euryale
Tabel nr.1157
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

1191

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1304 Rhinolophus
ferrumequinum în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1158
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1304 Rhinolophus ferrumequinum, Anexele 2 și 4
DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1304 Rhinolophus ferrumequinum
Tabel nr.1159
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1302 Rhinolophus mehelyi
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1160
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1302 Rhinolophus mehelyi, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

1192

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1302 Rhinolophus mehelyi
Tabel nr.1161
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1352* Canis lupus în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1162
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1352* Canis lupus, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1352* Canis lupus
Tabel nr.1163
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

1193

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei M1355 Lutra lutra în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1164
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

M1355 Lutra lutra, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei M1355 Lutra lutra
Tabel nr.1165
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1361 Lynx lynx în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1166
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1361 Lynx lynx, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută 1194

D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1361 Lynx lynx
Tabel nr.1167
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1188 Bombina bombina în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1168
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1188 Bombina bombina, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1188 Bombina bombina
Tabel nr.1169
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1195

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1193 Bombina variegata în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1170
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1193 Bombina variegate, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1193 Bombina variegata
Tabel nr.1171
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1220 Emys orbicularis în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1172
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1220 Emys orbicularis, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

1196

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1220 Emys orbicularis
Tabel nr.1173
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1217 Testudo hermanni în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1174
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1217 Testudo hermanni, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U2

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1217 Testudo hermanni
Tabel nr.1175
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea
NR, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

1197

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei F1130 Aspius aspius în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1176
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1130 Aspius aspius, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei F1130 Aspius aspius
Tabel nr.1177
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei F1138 Barbus meridionalis
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1178
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1138 Barbus meridionalis, Anexele 2 și 4 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

1198

Evaluarea stării globale de conservare a speciei F1138 Barbus meridionalis
Tabel nr.1179
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei F1163 Cottus gobio în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1180
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

F1163 Cottus gobio, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei F1163 Cottus gobio
Tabel nr.1181
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1199

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1124 Gobio albipinnatus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1182
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1124 Gobio albipinnatus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1124 Gobio albipinnatus
Tabel nr.1183
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 2555 Gymnocephalus baloni
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1184
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

2555 Gymnocephalus baloni, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

1200

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 2555 Gymnocephalus baloni
Tabel nr.1185
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1157 Gymnocephalus
schraetzer în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1186
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1157 Gymnocephalus schraetzer, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1157 Gymnocephalus schraetzer
Tabel nr.1187
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1201

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1145 Misgurnus fossilis în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1188
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1145 Misgurnus fossilis, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1145 Misgurnus fossilis
Tabel nr.1189
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 2522 Pelecus cultratus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel 1190
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

2522 Pelecus cultratus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei 2522 Pelecus cultratus
Tabel nr.1191
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1134 Rhodeus sericeus
amarus în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1192
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1134 Rhodeus sericeus amarus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1134 Rhodeus sericeus amarus
Tabel nr.1193
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1146 Sabanejewia aurata în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1194
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1146 Sabanejewia aurata, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1146 Sabanejewia aurata
Tabel nr.1195
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1160 Zingel streber în
cadrul ariei naturale protejate
Tabelnr.1196
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1160 Zingel streber, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1160 Zingel streber
Tabel nr.1197
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1159 Zingel zingel în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1198
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1159 Zingel zingel, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1159 Zingel zingel
Tabel nr.1199
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1205

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1093* Austropotamobius
torrentium în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1200
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1093* Austropotamobius torrentium

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1093* Austropotamobius torrentium
Tabel nr.1201
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I1078* Callimorpha
quadripunctaria în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1202
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1078* Callimorpha quadripunctaria, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1078* Callimorpha quadripunctaria
Tabel nr.1203
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I4014 Carabus variolosus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1204
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I4014 Carabus variolosus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei I4014 Carabus variolosus
Tabel nr.1205
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1207

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I1088 Cerambyx cerdo în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1206
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1088 Cerambyx cerdo, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1088 Cerambyx cerdo
Tabel nr.1207
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 4045 Coenagrion ornatum
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1208
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

4045 Coenagrion ornatum, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei 4045 Coenagrion ornatum
Tabel nr.1209
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 4046 Cordulegaster heros
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1210
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

4046 Cordulegaster heros

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 4046 Cordulegaster heros
Tabel nr.1212
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I1074 Eriogaster catax în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1213
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1074 Eriogaster catax, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1074 Eriogaster catax
Tabel nr.1214
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I1052 Hypodryas maturna
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1215
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1052 Hypodryas maturna, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1052 Hypodryas maturna
Tabel nr.1216
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I1083 Lucanus cervus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1217
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1083 Lucanus cervus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1083 Lucanus cervus
Tabel nr.1218
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

1211

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a I1060 Lycaena dispar în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1219
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1060 Lycaena dispar, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1060 Lycaena dispar
Tabel nr.1220
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei I1061 Maculinea nausithous
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1221
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

I1061 Maculinea nausithous, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei I1061 Maculinea nausithous
Tabel nr.1222
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1059 Maculinea teleius în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1223
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1059 Maculinea teleius, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1059 Maculinea teleius
Tabel nr.1224
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1089 Morimus funereus în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1225
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1089 Morimus funereus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1089 Morimus funereus
Tabel nr.1226
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1084* Osmoderma eremita
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1227
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1084* Osmoderma eremita, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

1214

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1084* Osmoderma eremita
Tabel nr.1228
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 4020 Pilemia tigrina în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1229
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

4020 Pilemia tigrine, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 4020 Pilemia tigrina
Tabel nr.1230
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1087* Rosalia alpina în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1231
Nr
A.1 Specia

Parametru

Descriere
1087* Rosalia alpine, Anexa 2 DH
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A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1087* Rosalia alpina
Tabel nr.1232
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 4064 Theodoxus
transversalis în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1233
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

4064 Theodoxus transversalis, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 4064 Theodoxus transversalis
Tabel nr.1234
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

1216

Necunoscută

X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1032 Unio crassus în cadrul
ariei naturale protejate
Tabel nr.1235
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1032 Unio crassus, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1032 Unio crassus
Tabel nr.1236
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 1939 Agrimonia pilosa în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1237
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

1939 Agrimonia Pilosa, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X
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D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 1939 Agrimonia pilosa
Tabel nr.1238
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 4066 Asplenium
adulterinum în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1239
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

4066 Asplenium adulterinum, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 4066 Asplenium adulterinum
Tabel nr.1240
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei 2285 Colchicum arenarium
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1241
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

2285 Colchicum arenarium, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei 2285 Colchicum arenarium
Tabel nr.1242
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P4067 Echium russicum în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1243
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P4067 Echium russicum, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei P4067 Echium russicum
Tabel nr.1244
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P1898 Eleocharis carniolica
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1245
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1898 Eleocharis carniolica, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei P1898 Eleocharis carniolica
Tabel nr.1246
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P1898 Himantoglossum
caprinum în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1247
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1898 Himantoglossum caprinum

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

X

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

X

D.9 Starea globală de conservare necunoscută XX
D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei speciei P1898 Himantoglossum caprinum
Tabel nr.1248
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P1428 Marsilea quadrifolia
în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1249
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P1428 Marsilea quadrifolia, Anexa 2 DH

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei P1428 Marsilea quadrifolia
Tabel nr.1250
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P2097 Paeonia officinalis
ssp.banatica în cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1251
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2097 Paeonia officinalis ssp.banatica

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei P2097 Paeonia officinalis ssp.banatica
Tabel nr.1252
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P2093 Pulsatilla grandis în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1253
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2093 Pulsatilla grandis

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei P2093 Pulsatilla grandis
Tabel nr.1254
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P2318 Stipa danubialis în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1255
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2318 Stipa danubialis

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

U1

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare
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Evaluarea stării globale de conservare a speciei P2318 Stipa danubialis
Tabel nr.1256
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

NI, prin analiza parametrilor
A16, B15, C14

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P2120 Thlaspi jankae în
cadrul ariei naturale protejate

Tabel nr.1257
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2120 Thlaspi jankae

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei P2120 Thlaspi jankae
Tabel nr.1258
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a speciei P2300 Tulipa hungarica în
cadrul ariei naturale protejate
Tabel nr.1259
Nr

Parametru

Descriere

A.1 Specia

P2300 Tulipa hungarica

A.2. Tipul populaţiei speciei în aria naturală
protejată

R

D.7 Starea globală de conservare a speciei

FV

D.8 Tendința stării globale de conservare a
speciei

0

D.9 Starea globală de conservare necunoscută D.10 Informații suplimentare

-

Evaluarea stării globale de conservare a speciei P2300 Tulipa hungarica
Tabel nr.1260
Favorabilă

Nefavorabilă - inadecvată Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, prin analiza
parametrilor A16,
B15, C14

6.2.Evaluarea stării de conservare a fiecărui tip de habitat de interes conservativ
Teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier, cu toate că este intens populat şi a traversat
perioade îndelungate de transformări majore sub aspectul adaptării reliefului, care în pofida
presiunilor exercitate de factorii antropici, își păstrează trăsăturile caracteristice.

6.2.1. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței
acoperite de către tipul de habitat
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al suprafeței acoperite
de către tipul de habitat este redată succint în tabelele următoare:
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Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3130 Ape stătătoare,
oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația de Littoreletea uniflorae din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1261
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară
prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3130 Ape stătătoare, oligptrofe până la
mezotrofe cu vegetația de Littoreletea
uniflorae

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 1 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat în 0-2 %, corespunzător clasei C
aria naturală protejată și suprafața ocupată de acesta la
nivel national.

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la nivel
national.

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat Nu sunt date
estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a tipului 1 ha
de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2013.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
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E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau nesigure
tipului de habitat
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de Nu sunt date
habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de Nu există suficinete informații pentru a
habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor tipului Nu există date suficiente privind schimbările
de habitat
tiparului de distribuție al suprafețelor tipului
de habitat în cadrul ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de U1
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0 stabil
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din
punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluare a stării de conservare a tipului de habitat3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la
mezotrofe cu vegetația de Littoreletea uniflorae din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1262
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Habitatul 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică de Chara spp. nu a fost
identificat în teren.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe
naturale cu vegetație tip Magnopotamnion sau Hydrocharition din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1263
Nr.
E.1

Parametru

Descriere
EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

Clasificarea tipului de habitat
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3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație
tip Magnopotamnion sau Hydrocharition

E.2

Codul unic al tipului de habitat

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 1490 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 2-15%, corespunzător clasei B
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel national.

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel national.

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat Nu sunt date
estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 1490 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau
tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficinete informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
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habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de FV
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație
tip Magnopotamnion sau Hydrocharition din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1264

Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din
pajiștile montane cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachian din punct de
vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1265
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3260 Cursuri de apă din pajiștile
montane cu vegetația de Ranunculion
fluitantis și Callitricho-Batrachian

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 0,06 %
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată
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E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 0-2%, corespunzător clasei C
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel national.

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel national.

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat Nu sunt date
estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 0,06 %
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau
tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tiparului de distribuție al
suprafețelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de U1
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din X
punct de vedere al suprafeței ocupate
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E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din pajiștile montane
cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachian din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1266
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* Tufărişuri
subcontinentale peri-panonice din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1267
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 1455 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 2-15 %, corespunzător clasei B
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel national.

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel national.

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 1455 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată
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E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau
tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficinete informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de FV
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1268
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3270 Râuri cu maluri
nămoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bedentian p.p din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1269
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu
vegetaţie de Chenopodian rubri şi
Bedentian p.p

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 63 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 2-15 %, corespunzător clasei B
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de acesta
la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 63 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil
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E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau
tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de Nu sunt date
habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului de Nu există suficinete informații pentru a
habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de Favorabilă
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0 - stabilă
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat d3270 Râuri cu maluri nămoloase cu
vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bedentian p.p in punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1270
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza
E11, E3 și E17

1234

Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6110* Pajişti rupicole
calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedionalbi din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1271
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6110* Pajişti rupicole calcaroase sau
bazofile cu Alysso-Sedionalbi

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 112 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat Semnificativă
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 2-15%, corespunzător clasei B
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel national.

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 112 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau
tipului de habitat
nesigure
1235

E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficinete informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tiparului de distribuție al
suprafețelor tipului de habitate în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de U1
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat habitat 6110* Pajişti rupicole calcaroase
sau bazofile cu Alysso-Sedionalbi din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1272
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6190 Pajişti panonice de
stâncării Stipo-festucetaliapalentis din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1273
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipofestucetaliapalentis)

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 1830 ha
protejată

1236

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 2-15%, corespunzător clasei B
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 1830 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind
suprafeței tipului de habitat

tendința

actuală

a Insuficientă – date insuficiente sau nesigure

E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficinete informații pentru a putea
de habitat exprimată prin calificative
aprecia magnitudinea tendinței actuale a
suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de distribuție al
tipului de habitat
suprafețelor tipului de habitat în cadrul ariei
naturale protejate sau acestea sunt
nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de FV
vedere al suprafeței ocupate
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E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 6190 Pajişti panonice de stâncării Stipofestucetaliapalentis din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1274
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6210* Pajişti uscate
seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros Festuco – Brometalia
Tabel nr.1275
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6210* Pajişti uscate seminaturale și
faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros
(Festuco – Brometalia) – siturile cu
orhidee sunt prioritare

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 8828 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 2-15%, corespunzător clasei B
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior
1238

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 8828 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficinete informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
Notă: siturile cu orhidee sunt prioritare din punct de vedere al suprafeţei ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6210* Pajişti uscate seminaturale și
faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros Festuco – Brometalia din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1276
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Nu s-a făcut evaluarea tipului de habitat 6120* Pajisti calcaroase pe nisipuri xerice; pajişti
xerofile calcaroase pe nisip, nefiind identificat în teren.
Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 Asociaţii de lizieră
cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin din punct de
vedere al suprafeţei ocupate
Tabel nr.1277
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6430 Asociaţii de lizieră cu ierburi
înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor
până la nivel montan şi alpin

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 2 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 0-2 %
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 2 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

1240

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Insuficientă – date insuficiente sau
de habitat
nesigure
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat exprimată prin calificative
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de Nu există date suficiente privind
vedere al suprafeței ocupate
schimbările tiparului de distribuție al
suprafețelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din U1
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 Asociaţii de lizieră cu ierburi înalte
hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi alpin din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1278
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 8120 Grohotişuri calcaroase şi de
şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii din punct de
vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1279
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi
calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 4 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul de Bună
habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat 2-15%, conform formularului standard
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 4 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

1242

Semnificativă

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a suprafeței Insuficientă – date insuficiente sau
tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficinete informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tiparului de distribuție al
suprafețelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct de U1
vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat
din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi
calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1280
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

1243

Necunoscută

U1, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 8210 Pante stâncoase calcaroase cu
vegetaţie chasmofitică din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1281
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8210 Pante stâncoase calcaroase cu
vegetaţie chasmofitică

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală 235 ha
protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de habitat B
în aria naturală protejată și suprafața ocupată de
acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria naturală Semnificativă
comparată cu suprafața totală ocupată de acesta la
nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 235 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria 2014..
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat

1244

E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat din 0
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 Pante stâncoase calcaroase cu
vegetaţie chasmofitică din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1282
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 8220 Pante stâncoase silicioase cu
vegetaţie chasmofitică din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1283
Nr.
E.1

Parametru

Descriere
EC- tip de habitat de importanță
comunitară

Clasificarea tipului de habitat

1245

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 8220 Pante stâncoase silicioase cu
naturală protejată
vegetaţie chasmofitică

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 170 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 0-2%, conform formularului standard
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 170 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria 2014..
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
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E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetaţie
chasmofitică din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabeln nr.1284
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 8230 Stânci silicioase cu vegetaţie
pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1285
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8230 Stânci silicioase cu vegetaţie
pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo
albi-Veronicion dillenii

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 18 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată
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E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 2-15%, conform formularului standard
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 18 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria 2014..
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tipraului de distribuție al
suprafețelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct U1
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0 stabil
din punct de vedere al suprafeței ocupate
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E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu vegetaţie pionieră
de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii din punct de vedere al suprafeței
ocupate
Tabel nr.1286
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 8310 Grote neexploatate turistic din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1287
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8310 Grote neexploatate turistic

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 5 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Scăzută
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de Peste 15%,
habitat în aria naturală protejată și suprafața standard
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 5 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată
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conform

formularului

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință A fost consultat Catalogul Peșterilor din
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria România, secțiunea Munții Locvei și
naturală protejată
Munții Almăjului, unde fiecare peșteră
are specificată dezvoltarea în metri.

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea a stării de conservare a tipului de habitat 8310 Grote neexploatate turistic din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1288
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum
din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1289
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 5294 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 2-15%, conform formularului standard
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 5294 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria 2014..
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
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E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum din punct
de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1290
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E
11, E 3 si E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum
din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1291
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum
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E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 17238 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de Peste 15%,
habitat în aria naturală protejată și suprafața standard
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 17238 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

conform

formularului

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
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E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1292
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum
din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1293
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9150 Păduri medioeuropene
Cephalanthero-Fagi

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 313 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 0-2 % , corespunzător clasei C
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior
1254

tip

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 313 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri tip Asperulo-Fagetum din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1294
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E111, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 9170 Stejăriş cu Galio-Carpinetum
din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1295
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9170 Stejăriş cu Galio-Carpinetum

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 1420 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 2-15 %, corespunzător clasei B
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 1420 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
1256

E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9170 Stejăriş cu Galio-Carpinetum din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1296
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza
E11, E3 și E17
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipuluihabitat 9180* Păduri de pantă,
grohotiş sau ravene cu Tilio-Acerion din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1297
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9180* Păduri de pantă, grohotiş sau
ravene cu Tilio-Acerion

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 40 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 2-15% , corespunzător clasei B
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 40 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
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E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9180* Păduri de pantă, grohotiş sau ravene
cu Tilio-Acerion din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1298
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
e11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 91AA Păduri estice de stejar pufos
din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1299
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91AA Păduri estice de stejar pufos
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E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 5-10 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Slabă
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de Clasa D
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Nesemnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 5 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-au considerat specificațiile realizate
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria de experți în studiul de cartografiere
naturală protejată
care au apreciat prezența habitatului
R4163 în arealul parcului, dar în
suprafețe foarte mici, care nu au putut fi
decelate de habitatul 91M0.

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu sunt date
de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței tipului Nu există suficiente informații pentru a
de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tipraului de distribuție al
1260

suprafețelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct X
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat X
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91AA Păduri estice de stejar pufos din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1300
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 91L0 Păduri ilirice de stejar si
carpen Erythronio-Carpinion din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1301
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91L0 Păduri ilirice de stejar si carpen
Erythronio-Carpinion

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 3690 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 2-15%, corespunzător clasei B
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național
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E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 3690 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru starea 
favorabilă a tipului de habitat și suprafața actuală
ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91L0 Păduri ilirice de stejar si carpen
Erythronio-Carpinion din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1302
Favorabilă

Nefavorabilă
inadecvată

-

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 91K0 Păduri ilirice de Fagus
sylvatica, Aremonio-Fagion din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1303
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica
(Aremonio-Fagion)

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 15950 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de
habitat în aria naturală protejată și suprafața
2-15%, corespunzător clasei B
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 15950 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria 2014.
naturală protejată
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E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața
actuală ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica,
Aremonio-Fagion din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1304
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza
E11, E3 și E17
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 91M0 Păduri panonice-balcanice de
stejar turcesc din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1305
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91M0 Păduri panonice-balcanice de
stejar turcesc

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 13081 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de tipul Bună
de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de Peste 15%, corespunzător clasei A
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 13081 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de referință S-a considerat suprafața cartată în 2014.
pentru starea favorabilă a tipului de habitat în aria
naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața
actuală ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului descreșterii suprafeței tipului de habitat
E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
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E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din punct FV
de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 Păduri panonice-balcanice de stejar
turcesc din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1306
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 91Y0 Păduri dacice de stejar şi
carpen din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1307
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 21300 ha
naturală protejată
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E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de Bună
tipul de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de Peste 15%, corespunzător clasei A
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată de
acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 21300 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de S-a considerat suprafața cartată în 2014.
referință pentru starea favorabilă a tipului de
habitat în aria naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața
actuală ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații
asupra
motivului
suprafeței tipului de habitat

descreșterii -

E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbări în tiparul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din FV
punct de vedere al suprafeței ocupate
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E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0 stabil
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen din
punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1308
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 91E0* Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior ,Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae,din punct de
vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1309
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91E0* Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion nicanae, Salicion albae)

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 204 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de Bună
tipul de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de
habitat în aria naturală protejată și suprafața
Peste 15%, corespunzător clasei A
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată
de acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior
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E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 204 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de S-a considerat suprafața cartată în 2014.
referință pentru starea favorabilă a tipului de
habitat în aria naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața
actuală ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului
suprafeței tipului de habitat

descreșterii -

E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tiparului de distribuție al
suprafeșelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din U1
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0 stabil
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa
şi Fraxinus excelsior ,Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion albae din punct de vedere al
suprafeței ocupate
Tabel nr.1310
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza
E11, E3 și E17

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 92A0 Galerii cu Salix alba şi
Populus alba din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1311
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus
alba

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 90 ha
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de Bună
tipul de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de 2-15%, corespunzător clasei B
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată
de acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 90 ha
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de S-a considerat suprafața cartată în 2014.
referință pentru starea favorabilă a tipului de
habitat în aria naturală protejată
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E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața
actuală ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului
suprafeței tipului de habitat

descreșterii -

E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există date suficiente privind
tipului de habitat
schimbările tiparului de distribuție al
suprafeșelor tipului de habitat în cadrul
ariei naturale protejate
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din U1
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluare a stării de conservare a tipului de habitat 92A0 Galerii cu Salix alba şi Populus alba
din punct de vedere al suprafeței ocupate
Tabel nr.1312
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

U1, din analzia
E11, E3 și E17
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Necunoscută

Parametri pentru evaluarea stării de conservare a tipului 9530* Vegetaţie forestieră
submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica din punct de vedere al suprafeței
ocupate
Tabel nr.1313
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță
comunitară prioritar

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9530*
Vegetaţie
forestieră
submediteraneeană cu endemitul Pinus
nigra ssp. banatica

E.3

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria 1600 ha (inclusiv plantațiile)
naturală protejată

E.4

Calitatea datelor pentru suprafața ocupată de Bună
tipul de habitat în aria naturală protejată

E.5

Raportul dintre suprafața ocupată de tipul de Peste 15%, corespunzător clasei A
habitat în aria naturală protejată și suprafața
ocupată de acesta la nivel național

E.6

Suprafața ocupată de tipul de habitat în aria Semnificativă
naturală comparată cu suprafața totală ocupată
de acesta la nivel național

E.7

Suprafața reevaluată ocupată de tipul de habitat estimată în planul de management anterior

E.8

Suprafața de referință pentru starea favorabilă a 1600 ha (inclusiv plantațiile)
tipului de habitat în aria naturală protejată

E.9

Metodologia de apreciere a suprafeței de S-a considerat suprafața cartată în 2014.
referință pentru starea favorabilă a tipului de
habitat în aria naturală protejată

E.10 Raportul dintre suprafața de referință pentru ~ egal
starea favorabilă a tipului de habitat și suprafața
actuală ocupată
E.11 Tendința actuală a suprafeței tipului de habitat

0 stabil

E.12 Reducerea suprafeței tipului de habitat se datorează restaurării altui tip de habitat
E.13 Explicații asupra motivului
suprafeței tipului de habitat

descreșterii -
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E.14 Calitatea datelor privind tendința actuală a Insuficientă – date insuficiente sau
suprafeței tipului de habitat
nesigure
E.15 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu sunt date
tipului de habitat
E.16 Magnitudinea tendinței actuale a suprafeței Nu există suficiente informații pentru a
tipului de habitat exprimată prin calificative
putea aprecia magnitudinea tendinței
actuale a suprafeței tipului de habitat
E.17 Schimbări în tiparul de distribuție a suprafețelor Nu există schimbărie în tipraul de
tipului de habitat
distribuție al suprafețelor tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate
sau acestea sunt nesemnificative
E.18 Starea de conservare a tipului de habitat din FV - favorabilă
punct de vedere al suprafeței ocupate
E.19 Tendința stării de conservare a tipului de habitat 0
din punct de vedere al suprafeței ocupate
E.20 Detalii asupra stării de conservare a tipului de
habitat din punct de vedere al suprafeței ocupate

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9530* Vegetaţie forestieră
submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica din punct de vedere al suprafeței
ocupate
Tabel nr.1314
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza
E11, E3 și E17

6.2.2. Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și
funcțiilor specifice tipului
de habitat
Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al structurii și funcțiilor
specifice tipului de habitat este redată succint în tabelele următoare:
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Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3130 Ape stătătoare,
oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația de Litorelletea uniflorae din punct de vedere al
structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1315
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la
mezotrofe cu vegetația de Litorelletea uniflorae

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat

Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat
în aria naturală protejată este deteriorată în ceea
ce privește structura și funcțiile hbitatului
(incluzând și speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de habitat U1
din punct de vedere al structurii și al
funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului de X
habitat din punct de vedere al structurii și
al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a
tipului de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe
cu vegetația de Litorelletea uniflorae din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
habitatului
Tabel nr.1316
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Nu s-a făcut evaluarea tipului de habitat 3140 Ape puternic olidomezotrofe cu vegetație
bentonică de Chara spp. Deoarece nu a fost identificat în sit.

1274

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe
naturale cu vegetație tip Magnopotamnion sau Hydrocharition din punct de vedere al
structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1317
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip
Magnopotamnion sau Hydrocharition

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat

Structura și funcțiile tipului de habitat,
incluzând și speciile sale tipice se află în
condiții bune, fără deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de habitat FV
din punct de vedere al structurii și al
funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului de X
habitat din punct de vedere al structurii și
al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip
Magnopotamnion sau Hydrocharition d din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
habitatului
Tabel nr.1318
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV

1275

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din
pajiștile montane cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho - Batrachian din punct
de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1319
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3260 Cursuri de apă din pajiștile montane cu
vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho Batrachian

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 3260 Cursuri de apă din pajiștile montane cu
vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho - Batrachian din punct de vedere al structurii
şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1320
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

U1

1276

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3270 Râuri cu maluri
nămoloase cu vegetație de Chepodian rubri și Bedentian p.p. din punct de vedere al structurii
și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1321
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de
Chepodian rubri și Bedentian p.p.

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de
Chepodian rubri și Bedentian p.p.din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
habitatului
Tabel nr.1322
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV

1277

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* Tufărișuri
subcontinentale peri-panonice din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului
de habitat
Tabel nr.1323
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice
din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1324
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole
calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi din punct de vedere al structurii și funcțiilor
specifice tipului de habitat
Tabel nr.1325
Nr.
E.1

Parametru
Clasificarea tipului de habitat

Descriere
EC- tip de habitat de importanță comunitară

1278

6110* Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu
Alysso-Sedion albi

E.2

Codul unic al tipului de habitat

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 6110* Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu
Alysso-Sedion albi din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1326
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6190 Pajiști panonice de
stâncării Stipo-Festucetalia pallentis din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice
tipului de habitat
Tabel nr.1327
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6190 Pajiști panonice
Festucetalia pallentis)

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

1279

de

stâncării

(Stipo-

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 6190 Pajiști panonice de stâncării StipoFestucetalia pallentis din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1328
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6210* Pajiști panonicbalcanice de Festuca rupicola și Cleistogene serotina din punct de vedere al structurii și
funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1329
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6210* Pajiști panonic-balcanice de Festuca rupicola
și Cleistogene serotina

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului x
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

1280

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 6210* Pajiști panonic-balcanice de Festuca
rupicola și Cleistogene serotina din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
habitatului
Tabel nr.1330
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 Asociații de lizieră
cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin din punct de
vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1331
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte hidrofile
de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

1281

Evaluarea stării de conservare a habitatului 6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte
hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin din punct de vedere al structurii
şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1332
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8120 Grohotișuri
calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii
din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1333
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase
din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea
rotundifolii)

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

1282

Evaluarea stării de conservare a habitatului 8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi
calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii din punct de vedere al
structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1334
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 Pante stâncoase
silicioase cu vegetație chasmofitică din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice
tipului de habitat
Tabel nr.1335
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8210 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 8210 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1336
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea
1283

Necunoscută

U1

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8220 Pante stâncoase
silicioase cu vegetație chasmofitică din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice
tipului de habitat
Tabel nr.1337
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1338
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV

1284

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu
vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii din punct de vedere
al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1339
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră de SedoScleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră de
Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii din punct de vedere al structurii şi
funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1340
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

U1

1285

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8310 Grote neexploatate
turistic din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1341
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8310 Grote neexploatate turistic

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 8310 Grote neexploatate turistic din punct de
vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1342
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 Păduri tip LuzuloFagetum din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1343
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum
1286

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 9110 Păduri tip Luzulo-Fagetum din punct de
vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1344
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri de tip
Asperulo – Fagetum din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1345
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9130 Păduri de tip Asperulo – Fagetum

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice
1287

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Evaluarea stării de conservare a habitatului 9130 Păduri de tip Asperulo – Fagetum din punct
de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1346
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9150 Păduri
medioeuropene tip Cephalanthero – Fagion din punct de vedere al structurii și funcțiilor
specifice tipului de habitat
Tabel nr.1347
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9150 Păduri medioeuropene tip Cephalanthero –
Fagion

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

1288

Evaluării stării de conservare a habitatului 9150 Păduri medioeuropene tip Cephalanthero –
Fagion din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1348
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9170 Stejăriș cu GalioCarpinetum din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1349
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum din punct de
vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1350
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV

1289

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9180* Păduri de pantă
grohotiș sau ravene cu Tillio -Acerion din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice
tipului de habitat
Tabel nr.1351
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9180* Păduri de pantă grohotiș sau ravene cu Tillio
-Acerion

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului habitat 9180* Păduri de pantă grohotiș sau
ravene cu Tillio -Acerion din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1352
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91AA Păduri esteuropene de stejar pufos din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de
habitat
Tabel nr.1353
Nr.
E.1

Parametru
Clasificarea tipului de habitat

Descriere
EC- tip de habitat de importanță comunitară
1290

91AA Păduri est-europene de stejar pufos

E.2

Codul unic al tipului de habitat

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Nu există date suficiente privind structura tipului de
habitat în cadrul ariei naturale protejate

F.4

Starea de conservare a tipului de X
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului Nu sunt date
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului habitat 91AA Păduri est-europene de stejar
pufos din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1354
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91K0 Păduri ilirice de
Fagus sylvatica din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1355
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice
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F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica din punct
de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1356
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91L0 Păduri ilirice de
stejar și carpen din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1357
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice
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Evaluarea stării de conservare a habitatului 91L0 Păduri ilirice de stejar și carpen din punct
de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1358
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 Păduri panonice
balcanice de stejar turcesc din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de
habitat
Tabel nr.1359
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91M0 Păduri panonice balcanice de stejar turcesc

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91M0 Păduri panonice balcanice de stejar
turcesc din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabelul nr.1360
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV

1293

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de
stejar și carpen din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1361
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen din punct
de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1362
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0 Păduri aluviale cu
Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice
tipului de habitat
Tabel nr.1363
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus
excelsior
1294

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și
Fraxinus excelsior din punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1364
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 92A0 Galerii cu Salix
alba și Populus alba din punct de vedere al structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1365
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

92A0 Galerii cu Salix alba și Populus alba

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Mai mult de 25% din suprafața tipului de habitat în
aria naturală protejată este deteriorată în ceea ce
privește structura și funcțiile hbitatului (incluzând și
speciile sale tipice)

F.4

Starea de conservare a tipului de U1
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

1295

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

Evaluarea stării de conservare a habitatului 92A0 Galerii cu Salix alba și Populus alba din
punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice habitatului
Tabel nr.1366
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9530* Vegetație
forestieră submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica din punct de vedere al
structurii și funcțiilor specifice tipului de habitat
Tabel nr.1367
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9530* Vegetație forestieră submediteraneană cu
endemitul Pinus nigra ssp. banatica

F.3

Structura și funcțiile tipului de habitat Structura și funcțiile tipului de habitat, incluzând și
speciile sale tipice se află în condiții bune, fără
deteriorări specifice

F.4

Starea de conservare a tipului de FV
habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.5

Tendința stării de conservare a tipului X
de habitat din punct de vedere al
structurii și al funcțiilor specifice

F.6

Detalii asupra stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere
al structurii și al funcțiilor specifice

1296

Evaluarea stării de conservare a habitatului d9530* Vegetație forestieră submediteraneană cu
endemitul Pinus nigra ssp. banatica in punct de vedere al structurii şi funcţiilor specifice
habitatului
Tabel nr.1368
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

6.2.3 Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat din punct de vedere al perspectivelor
tipului de habitat în viitor
Evaluarea stării de conservare a tipului/tipurilor de habitat din punct de vedere al
perspectivelor în viitor în urma implementării planului de management actual este redată succint în
tablele următoare:

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3130 Ape stătătoare,
oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația de Littorelletea uniflorae din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1369
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la
mezotrofe cu vegetația de Littorelletea
uniflorae

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință X
pentru starea favorabilă și suprafața tipului
de habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Mediu
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat ar putea fi asigurată

X
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G.8.

Intensitatea presiunilor actuale asupra Mediu:
tipului de habitat
D03.01.02 – Diguri/zone turistice și de
agrement
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.02.04 – Pescuit pelagic într-o locație fixă
(pescuit cu setca/plasa-pungă în zona
pelagică)
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
I02 – Specii native (indigene) problematice
J02.10 – Managementul vegetației acvatice și
de mal în scopul drenării

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Mediu:
tipului de habitat
D03.01.02 – Diguri/zone turistice și de
agrement
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement

1298

F02.02.04 – Pescuit pelagic într-o locație fixă
(pescuit cu setca/plasa-pungă în zona
pelagică)
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
I02 – Specii native (indigene) problematice
J02.10 – Managementul vegetației acvatice și
de mal în scopul drenării
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de X
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX
de habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

1299

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la
mezotrofe cu vegetația de Littorelletea uniflorae din punct de vedere al perspectivelor viitoare
ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1370
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza G6 și
G7

Nu s-a făcut evaluarea tipului de habitat 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație
bentonică de Chara spp. deoarece nu a fost identificat în teren.
Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe
naturale cu vegetaţie tip Magnopotamnion sau Hydrocharition din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1371
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip
Magnopotamnion sau Hydrocharition

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință 
pentru starea favorabilă și suprafața tipului
de habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitate pe termen lung a tipului de habitat
habitat
este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor actuale asupra Scăzut
tipului de habitat
D03.01.02 – Diguri/zone turistice și de
agrement

FV
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E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.02.04 – Pescuit pelagic într-o locație fixă
(pescuit cu setca/plasa-pungă în zona
pelagică)
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
I02 – Specii native (indigene) problematice
J02.10 – Managementul vegetației acvatice și
de mal în scopul drenării
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
D03.01.02 – Diguri/zone turistice și de
agrement
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.02.04 – Pescuit pelagic într-o locație fixă
(pescuit cu setca/plasa-pungă în zona
pelagică)
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate

1301

H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
I02 – Specii native (indigene) problematice
J02.10 – Managementul vegetației acvatice și
de mal în scopul drenării
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie
tip Magnopotamnion sau Hydrocharition din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale
acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1372
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza G6,
G5/G7
1302

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din
pajiștile montane cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho - Batrachian din punct
de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1373
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3260 Cursuri de apă din pajiștile montane cu
vegetația de Ranunculion fluitantis și
Callitricho - Batrachian

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință X
pentru starea favorabilă și suprafața tipului
de habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat ar putea fi asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor actuale asupra Scăzut:
tipului de habitat
H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale

X

H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate

1303

H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut:
tipului de habitat
H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3260 Cursuri de apă din pajiștile montane
cu vegetația de Ranunculion fluitantis și Callitricho - Batrachian din punct de vedere al
perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1374
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

U1, din analiza G6 și
G7
1304

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de 3270 Râuri cu maluri namoloase
cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bedentian p.p. din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
Tabel nr.1375
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3270 Râuri cu maluri namoloase cu
vegetaţie de Chenopodian rubri şi
Bedentian p.p.

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului Scăzut
de habitat
A04.01.05 – Pășunatul intensiv în amestec
de animale

X

D03.01.01 - Rampe
D03.01.02 – Diguri/zone turistice și de
agrement
D03.01.04 – Zona industrial portuară
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – urbanizare discontinuă
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.03 – Pescuit cu undiță
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G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
H05.01 – Gunoiul și deșeurile solide
J02.10 – Managementul vegetației acvatice
și de mal în scopul drenării
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
A04.01.05 – Pășunatul intensiv în amestec
de animale
D03.01.01 - Rampe
D03.01.02 – Diguri/zone turistice și de
agrement
D03.01.04 – Zona industrial portuară
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – urbanizare discontinuă
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agrement
F02.03 – Pescuit cu undiță
G01.01.01 – Sporturi nautice motorizate
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H01.01 – Poluarea apelor de suprafață de
către combinate industriale
H01.02 – Poluarea apelor de suprafață prin
inundații
H01.05 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de activități agricole și
forestiere
H01.06 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de transport și de
infrastructura fără conectare la canalizare
H01.07 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de platformele industriale
abandonate
H01.08 – Poluarea difuză a apelor de
suprafață cauzată de apa de canalizare
H05.01 – Gunoiul și deșeurile solide
J02.10 – Managementul vegetației acvatice
și de mal în scopul drenării
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 3270 Râuri cu maluri namoloase cu
vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bedentian p.p. din punct de vedere al perspectivelor
viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1376
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

U1, din analiza G6 și
G5/G7
1307

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* Tufărişuri
subcontinentale peri-panonice din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1377
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

FV

asupra Scăzut
D02.01.01 – Linii electrice și de telefonie
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subteran
E03.01 – Depozitarea deșeurilor menajere
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
K03.01 - Competiție

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
D02.01.01 – Linii electrice și de telefonie
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subteran
E03.01 – Depozitarea deșeurilor menajere
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G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
K03.01 - Competiție
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării
planului de management actual
Tabel nr.1378
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole
calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
Tabel nr.1379
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6110* Pajiști rupicole calcaroase
bazofile cu Alysso-Sedion albi

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X necunoscută
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X necunoscut
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor
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sau

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

X necunoscute

asupra Scăzut
C01.01.01 – cariere de nisip și pietriș
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefonie
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subteran
E01.02 – Așezări discontinue

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
C01.01.01 – cariere de nisip și pietriș
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefonie
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subteran
E01.02 – Așezări discontinue

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole calcaroase sau
bazofile cu Alysso-Sedion albi din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în
urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1380
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza G6 și
G5/G7

Nu s-a făcut evaluarea habitatului 6120*Pajiști xerice și calcifile pe nisipuri deoarece nu a
fost identificat în teren
Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6190 Pajiști panonice de
stâncării Stipo-Festucetalia pallentis din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1381
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6190 Pajiști panonice de stâncării (StipoFestucetalia pallentis)

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Mediu
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului Mediu:
de habitat
A03.02 – Cosire ne-intensivă

X

A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
A06.01.01 – Culturi anuale intensive pentru
producția
de
alimente/intensificarea
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culturilor anuale pentru producția de
alimente
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 -Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
D02.03 – Piloni și antene de comunicare
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01 – Depozitarea deșeurilor menajere
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H05.01 – Gunoiul și deșeurile solide
I01 – Specii invazive non-native
I02 – Specii native (indigene) problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Mediu:
tipului de habitat
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
A06.01.01 – Culturi anuale intensive pentru
producția
de
alimente/intensificarea
culturilor anuale pentru producția de
alimente
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C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 -Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
D02.03 – Piloni și antene de comunicare
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01 – Depozitarea deșeurilor menajere
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H05.01 – Gunoiul și deșeurile solide
I01 – Specii invazive non-native
I02 – Specii native (indigene) problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul din U1
punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului de XX - nu există date pentru a putea stabili că
habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6190 Pajiști panonice de stâncării StipoFestucetalia pallentis din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Tabel nr.1382
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6210* Pajiști panonicbalcanice de Festuca rupicola și Cleistogene serotina din punct de vedere al perspectivelor
sale viitoare
Tabel nr.1383
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6210* Pajiști panonic-balcanice de Festuca
rupicola și Cleistogene serotina

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra tipului Mediu
de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor actuale asupra tipului Mediu:
de habitat
A03.02 – Cosire ne-intensivă

FV

A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
A06.01.01 – Culturi anuale intensive
pentru producția de alimente/intensificarea
culturilor anuale pentru producția de
alimente
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
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D01.01 -Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
D02.03 – Piloni și antene de comunicare
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01 – Depozitarea deșeurilor menajere
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H05.01 – Gunoiul și deșeurile solide
I01 – Specii invazive non-native
I02 – Specii native (indigene) problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Mediu:
tipului de habitat
A03.02 – Cosire ne-intensivă
A03.03 – Abandonarea/lipsa cosirii
A06.01.01 – Culturi anuale intensive
pentru producția de alimente/intensificarea
culturilor anuale pentru producția de
alimente
C03.03 – Utilizarea energiei eoliene
D01.01 -Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
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D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
D02.03 – Piloni și antene de comunicare
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
E03.01 – Depozitarea deșeurilor menajere
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.03.02 – Conducerea în afara drumului
a vehiculelor motorizate
H05.01 – Gunoiul și deșeurile solide
I01 – Specii invazive non-native
I02 – Specii native (indigene) problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul din FV
punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului de XX - nu există date pentru a putea stabili că
habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6210* Pajiști panonic-balcanice de Festuca
rupicola și Cleistogene serotina din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în
urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1384
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza lui G6 și
G5

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 Asociații de lizieră
cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin din punct de
vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1385
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte
hidrofile de la nivelul câmpiilor până la
nivel montan și alpin

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Mediu
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

X

asupra Mediu:
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
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D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
I01 – Specii invazive non-native
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Mediu:
tipului de habitat
A10.01 – Îndepărtarea gardurilor vii și a
crângurilor sau tufișurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E01.03 – Habitare dispersată (locuințe
risipite, disperse)
I01 – Specii invazive non-native

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte
hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin din punct de vedere al
perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1386
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza G6 și
G5

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de 8120 Grohotișuri calcaroase și
de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii din punct de
vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1387
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi
calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Mediu
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

X

asupra Mediu:
A10.02 – Îndepărtarea zidurilor din piatră și
a digurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
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E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Mediu:
tipului de habitat
A10.02 – Îndepărtarea zidurilor din piatră și
a digurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi
calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii din punct de vedere al
perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1388
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

U1, din analiza G6 și
G5
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 Pante stâncoase
silicioase cu vegetație chasmofitică din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1389
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8210 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Mediu
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

X

asupra Mediu
A10.02 – Îndepărtarea zidurilor din piatră și
a digurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Mediu
tipului de habitat
A10.02 – Îndepărtarea zidurilor din piatră și
a digurilor
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
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E01.02 – Urbanizare discontinuă
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul U1
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8210 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Tabel nr.1390
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza G6 și
G5

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8220 Pante stâncoase
silicioase cu vegetație chasmofitică din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1391
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

FV
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G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

asupra Scăzut
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
G05.06 – Curățarea copacilor, tăierea pentru
siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului
I01 – Specii invazive
K01.01 – Eroziune

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
G05.06 – Curățarea copacilor, tăierea pentru
siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului
I01 – Specii invazive
K01.01 – Eroziune
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G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Tabel nr.1392
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu
vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii din punct de vedere
al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1393
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră
de Sedo-Scleranthion sau Sedo albiVeronicion dillenii

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

FV
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G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

asupra Scăzut
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
G05.06 – Curățarea copacilor, tăierea pentru
siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului
I01 – Specii invazive
K01.01 – Eroziune

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
drumeții
D02.01.01 – Linii electrice și de telefon
suspendate
D02.01.02 – Linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
G05.06 – Curățarea copacilor, tăierea pentru
siguranța publică, îndepărtarea de copaci pe
marginea drumului
I01 – Specii invazive
K01.01 – Eroziune

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
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G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră
de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii din punct de vedere al perspectivelor
viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1394
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8310 Grote neexploatate
turistic din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1395
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8310 Grote neexploatate turistic

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

FV

asupra Scăzut
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E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agement
E03.04 – Alte tipuri de depozitări
G01.04.02 – Speologie
G01.04.03 – Vizite de agrement în peșteri
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
E03.01
–
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite din baze de
agement
E03.04 – Alte tipuri de depozitări
G01.04.02 – Speologie
G01.04.03 – Vizite de agrement în peșteri

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 8310 Grote neexploatate turistic din punct
de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1396
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza G6 și
G5/G7
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 Păduri tip Luzulofagetum din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1397
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9110 Păduri tip Luzulo-fagetum

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

FV

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă

1328

E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită a

I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită a

I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
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K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV - Favorabilă
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9110 Păduri tip Luzulo-fagetum din punct
de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1398
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Fv, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri de tip
Asperulo-Fagetum din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1399
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9130 Păduri de tip Asperulo-Fagetum

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

FV
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G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

asupra BScăzut
02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
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B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri de tip Asperulo-Fagetum din
punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1400
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9150 Păduri
medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1401
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9150
Păduri
medioeuropene
Cephalanthero-Fagion

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

tip

FV

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
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E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită
vehiculelor motorizate

a

I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită
vehiculelor motorizate
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a

I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat habitat 9150 Păduri medioeuropene tip
Cephalanthero-Fagion din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Tabel nr.1402
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9170 Stejăriș cu GalioCarpinetum din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1403
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

FV
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G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
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B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum din
punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1404
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9180* Păduri de pantă
grohotiș sau ravene cu Tillio-Acerion din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1405
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9180* păduri de pantă grohotiș sau ravene cu
Tillio-Acerion

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.8.

FV – perspective bune

Intensitatea presiunilor actuale asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
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B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită

a

I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj

1339

G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea
vehiculelor motorizate

obișnuită

a

I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9180* Păduri de pantă grohotiș sau ravene
cu Tillio-Acerion din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Tabel nr.1406
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91AA Păduri esteuropene de stejar pufos din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1407
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91AA Păduri est-europene de stejar pufos

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de X necunoscută
habitat
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G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru X necunoscut
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung ar putea fi
habitat
asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra
tipului de habitat

actuale

X necunoscute

asupra

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului
de habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91AA Păduri est-europene de stejar pufos
din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1408
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută
X

1341

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91K0 Păduri ilirice de
Fagus sylvatica din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1409
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

FV – perspective bune

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
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E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
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K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica din
punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1410
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91LO Păduri ilirice de
stejar și carpen din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1411
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91LO Păduri ilirice de stejar și carpen

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

FV – perspective bune
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G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
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B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat habitat 91LO Păduri ilirice de stejar și
carpen din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării
planului de management actual
Tabel nr.1412
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 Păduri panonice
balcanice de stejar turcesc din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1413
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91M0 Păduri panonice balcanice de stejar
turcesc

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

FV

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
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E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
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I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91M0 Păduri panonice balcanice de stejar
turcesc din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării
planului de management actual
Tabel nr.1414
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de
stejar și carpen din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1415
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

FV
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G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

asupra Scăzut
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii

G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 – Curățarea pădurii
B02.04 – Îndepărtarea arborilor uscați sau în
curs de uscare
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B02.05 – Producția lemnoasă ne-intensivă
(lăsarea lemnului mort/neatingerea de
copacii vechi)
B02.06 – Decojirea scoarței copacului
B06 Pășunatul în pădure/ în zona împădurită
B07 – Alte activități silvice
D01.01 – Poteci, trasee, trasee pentru
ciclism
D01.02 – Drumuri, autostrăzi
E01.01 – Urbanizare continuă
E01.02 – Urbanizare discontinuă
E04.01 – Infrastructuri agricole, construcții
în peisaj
G01.02 – Mersul de jos, călărie și vehicule
non-motorizate
G01.03.02 – Conducerea obișnuită a
vehiculelor motorizate
I02 – Specii native problematice
J01.01 - Incendii
K02.01 – Schimbarea compoziției de specii
G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă
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Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen din
punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1416
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0 Păduri aluviale cu
Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1417
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și
Fraxinus excelsior

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

G.9.

actuale

FV

asupra Scăzut
B02.02 - Curățarea pădurii

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 - Curățarea pădurii

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul Fv
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
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G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și
Fraxinus excelsior din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma
implementării planului de management actual
Tabel nr.1418
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 92A0 Galerii cu Salix
alba și Populus alba din punct de vedere al perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1419
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

92A0 Galerii cu Salix alba și Populus alba

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor

G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

actuale

FV

asupra Scăzut
B02.02 - Curățarea pădurii
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G.9.

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
B02.02 - Curățarea pădurii

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 92A0 Galerii cu Salix alba și Populus alba
din punct de vedere al perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de
management actual
Tabel nr.1420
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza U6 și
U5/U7

Parametrii pentru evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9530* Vegetația
forestieră submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.banatica din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
Tabel nr.1421
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9530*
Vegetația
forestieră
submediteraneană cu endemitul Pinus nigra
ssp.banatica

G.3

Tendința viitoare a suprafeței tipului de 0
habitat

G.4

Raportul dintre suprafața de referință pentru 
starea favorabilă și suprafața tipului de
habitat în viitor
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G.5

Perspectivele tipului de habitat în viitor

G.6

Efectul cumulat al impacturilor asupra Scăzut
tipului de habitat în viitor

G.7

Viabilitatea pe termen lung a tipului de Viabilitatea pe termen lung a tipului de
habitat
habitat este asigurată

G.8.

Intensitatea presiunilor
tipului de habitat

G.9.

actuale

FV

asupra Scăzut
J01.01 - Incendii

Intensitatea ameninţărilor viitoare asupra Scăzut
tipului de habitat
J01.01 - Incendii

G.10. Starea de conservare a tipului de habitatul FV
din punct de vedere al perspectivelor sale
viitoare
G.11. Tendinţa stării de conservare a tipului de Nu sunt date
habitatul din punct de vedere al
perspectivelor sale viitoare
G.12

Detalii asupra stării de conservare a tipului XX - nu există date pentru a putea stabili că
de habitatul din punct de vedere al starea de conservare nu este în nici într-un
perspectivelor sale viitoare
caz favorabilă

Evaluarea stării de conservare a tipului de habitat 9530* Vegetația forestieră
submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.banatica din punct de vedere al
perspectivelor viitoare ale acestuia, în urma implementării planului de management actual
Tabel nr.1422
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza G6 și
G5/G7

6.2.4. Evaluarea globală a stării de conservare a tipului de habitat
Evaluarea globală a stării de conservare a tipului/tipurilor de habitat este redată succint în
tabelele următoare:
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3130 Ape
stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația de Littorelletea uniflorae
Tabel nr.1423
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la
mezotrofe cu vegetația de Littorelletea
uniflorae

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3130 Ape stătătoare, oligotrofe
până la mezotrofe cu vegetația de Littorelletea uniflorae
Tabel nr.1424
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Nu s-a făcut evaluarea tipului de habitat 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație
bentonică de Chara spp. deoarece nu a fost identificat în teren.
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Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri
eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamnion sau Hydrocharition
Tabel nr.1425
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip
Magnopotamnion sau Hydrocharition

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3150 Lacuri eutrofe naturale cu
vegetaţie tip Magnopotamnion sau Hydrocharition
Tabel nr.1426
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3270 Râuri cu
maluri namoloase cu vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bedentian p.p.
Tabel nr.1427
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

3270 Râuri cu maluri namoloase cu
vegetaţie de Chenopodian rubri şi
Bedentian p.p.
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H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X - necunoscută
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 3270 Râuri cu maluri namoloase cu
vegetaţie de Chenopodian rubri şi Bedentian p.p
Tabel nr.1428
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 40A0*
Tufărişuri subcontinentale peri-panonice
Tabel nr.1429
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

40A0* Tufărişuri subcontinentale peripanonice

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă
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H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 40A0* Tufărişuri subcontinentale
peri-panonice
Tabel nr.1430
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6110* Pajiști
rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso-Sedion albi
Tabel nr.1431
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6110* Pajiști rupicole calcaroase
bazofile cu Alysso-Sedion albi

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

sau

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)
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Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6110* Pajiști rupicole calcaroase
sau bazofile cu Alysso-Sedion albi
Tabel nr.1432
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Nu s-a făcut evaluarea tipului de habitat 6120*Pajiști xerice și calcifile pe nisipurivdeoarece
nu a fost identificat în teren.
Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6190 Pajiști
panonice de stâncării Stipo-Festucetalia pallentis
Tabel nr.1433
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6190 Pajiști panonice de stâncării (StipoFestucetalia pallentis)

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6190 Pajiști panonice de stâncării
Stipo-Festucetalia pallentis
Tabel nr.1434
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea
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Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6210* Pajiști
panonic-balcanice de Festuca rupicola și Cleistogene serotina
Tabel nr.1435
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6210* Pajiști panonic-balcanice de Festuca
rupicola și Cleistogene serotina

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6210* Pajiști panonic-balcanice de
Festuca rupicola și Cleistogene serotina
Tabel nr.1436
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Fv, din analiza E17, F4
și G10
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6430 Asociații de
lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin
Tabel nr.1437
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

6430 Asociații de lizieră cu ierburi înalte
hidrofile de la nivelul câmpiilor până la
nivel montan și alpin

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 6430 Asociații de lizieră cu ierburi
înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan și alpin
Tabel nr.1438
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8120 Grohotișuri
calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii
Tabel nr.1439
Nr.
E.1

Parametru

Descriere
EC- tip de habitat de importanță comunitară

Clasificarea tipului de habitat
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8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi
calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)

E.2

Codul unic al tipului de habitat

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8120 Grohotișuri calcaroase și de
șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii
Tabel nr.1440
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8210 Pante
stâncoase silicioase cu vegetație chasmofitică
Tabel nr.1441
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8210 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat
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H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8210 Pante stâncoase silicioase cu
vegetație chasmofitică
Tabel nr.1442
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8220 Pante
stâncoase silicioase cu vegetație chasmofitică
Tabel nr.1443
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8220 Pante stâncoase silicioase cu vegetație
chasmofitică

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)
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Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8220 Pante stâncoase silicioase cu
vegetație chasmofitică
Tabel nr.1444
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8230 Stânci
silicioase cu vegetație pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii
Tabel nr.1445
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8230 Stânci silicioase cu vegetație pionieră
de Sedo-Scleranthion sau Sedo albiVeronicion dillenii

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8230 Stânci silicioase cu vegetație
pionieră de Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion dillenii
Tabel nr.1446
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza E17, F4
și G10
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8310 Grote
neexploatate turistic
Tabel nr.1447
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

8310 Grote neexploatate turistic

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 8310 Grote neexploatate turistic
Tabel nr.1448
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9110 Păduri tip
Luzulo-fagetum
Tabel nr.1449
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9110 Păduri tip Luzulo-fagetum
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H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9110 Păduri tip Luzulo-fagetum
Tabel nr.1450
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri de
tip Asperulo-Fagetum
Tabel nr.1451
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9130 Păduri de tip Asperulo-Fagetum

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)
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Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9130 Păduri de tip AsperuloFagetum
Tabel nr.1452
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9150 Păduri
medioeuropene tip Cephalanthero-Fagion
Tabel nr.1453
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9150
Păduri
medioeuropene
Cephalanthero-Fagion

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

tip

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9150 Păduri medioeuropene tip
Cephalanthero-Fagion
Tabel nr.1454
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza E17, F4
și G10
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9170 Stejăriș cu
Galio-Carpinetum
Tabel nr.1455
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9170 Stejăriș cu Galio-Carpinetum
Tabel nr.1456
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9180* păduri de
pantă grohotiș sau ravene cu Tillio-Acerion
Tabel nr.1457
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9180* păduri de pantă grohotiș sau ravene
cu Tillio-Acerion

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat
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H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9180* păduri de pantă grohotiș sau
ravene cu Tillio-Acerion
Tabel nr.1458
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91AA Păduri
est-europene de stejar pufos
Tabel nr.1459
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91AA Păduri est-europene de stejar pufos

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a tipului de habitat necunoscute

H.10. Descrierea stării globale de conservare a tipului de habitat în aria naturală protejată
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Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91AA Păduri est-europene de
stejar pufos
Tabel nr.1460
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91K0 Păduri
ilirice de Fagus sylvatica
Tabel nr.1461
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91K0 Păduri ilirice de Fagus
sylvatica
Tabel nr.1462
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza E17, F4
și G10

1371

Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91LO Păduri
ilirice de stejar și carpen
Tabel nr.1463
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91LO Păduri ilirice de stejar și carpen

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91LO Păduri ilirice de stejar și
carpen
Tabel nr.1464
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

Fv, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91M0 Păduri
panonice balcanice de stejar turcesc
Tabel nr.1465
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91M0 Păduri panonice balcanice de stejar
turcesc
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H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91M0 Păduri panonice balcanice
de stejar turcesc
Tabel nr.1466
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91Y0 Păduri
dacice de stejar și carpen
Tabel nr.1467
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă
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H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91Y0 Păduri dacice de stejar și
carpen
Tabel nr.1468
Nefavorabilă inadecvată

Favorabilă

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

FV, din analiza E17, F4
și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91E0 Păduri
aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior
Tabel nr.1469
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și
Fraxinus excelsior

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)
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Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 91E0 Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa și Fraxinus excelsior
Tabel nr.1470
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

Necunoscută

U1, din analiza E17,
F4 și G10

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 92A0 Galerii cu
Salix alba și Populus alba
Tabel nr.1471
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

92A0 Galerii cu Salix alba și Populus alba

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de U1
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca U1)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 92A0 Galerii cu Salix alba și
Populus alba
Tabel nr.1472
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

U1, din analiza E17,
F4 și G10
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Necunoscută

Parametrii pentru evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9530* Vegetația
forestieră submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.banatica
Tabel nr.1473
Nr.

Parametru

Descriere

E.1

Clasificarea tipului de habitat

EC- tip de habitat de importanță comunitară

E.2

Codul unic al tipului de habitat

9530*
Vegetația
forestieră
submediteraneană cu endemitul Pinus nigra
ssp.banatica

H.7.

Starea globală de conservare a tipului de FV
habitat

H.8.

Tendința stării globale de conservare a X
tipului de habitat

H.9.

Detalii asupra stării globale de conservare a XX - nu există date pentru a putea stabili că
tipului de habitat necunoscute
starea de conservare nu este în nici într-un
caz favorabilă

H.10. Descrierea stării globale de conservare a Nu e cazul. (Starea de conservare a tipului
tipului de habitat în aria naturală protejată
de habitat din punct de vedere al suprafeţei
ocupate a fost evaluată ca FV)

Evaluarea stării globale de conservare a tipului de habitat 9530* Vegetația forestieră
submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.banatica
Tabel nr.1474
Favorabilă

Nefavorabilă inadecvată

Nefavorabilă - rea

FV, din analiza E17, F4
și G10
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Necunoscută

7. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PLANULUI DE MANAGEMENT
7.1. Scopul Planului de management pentru ariile naturale protejate
Planul de management al ariilor naturale protejate este documentul oficial care stabileşte
cadrul general de desfăşurare al acţiunilor din următorii cinci ani, promovate pentru îndeplinirea
obiectivelor ariilor protejate, el stând la baza activităţilor administraţiei parcului şi al factorilor
interesați care activează în teritoriul ariei naturale protejate .
Planul de management este un cadru adaptativ de integrare a aspectelor de conservare a
biodiversităţii şi de protecţie a mediului natural şi cultural cu cele care vizează dezvoltarea socioeconomică în ariile naturale protejate şi a fost realizat în urma dialogului între instituţiile care
gestionează resursele teritoriale ale acestui spaţiu. Acţiunile din planul de management au fost
stabilite ţinând cont de resursele naturale, culturale, sociale şi economice din arealul Parcul Natural
Porţile de Fier.
Scopul planului de management este acela de a promova un model de gestionare eficientă și
durabilă a elementelor de biodiversitate și peisaj, precum și a celorlalte valori ale mediului natural și
cultural, care să permită dezvoltarea comunităţilor umane în armonie cu acestea.
În acest sens, Planul de management al ariilor naturale protejate urmăreşte integrarea
obiectivelor de conservare şi protecţie a resurselor naturale în cadrul preocupărilor actorilor locali şi
promovarea soluțiilor optime care să asigure cadrul adecvat coloborării și managementului integrat
al patrimoniului ariei naturale protejate.
Managementul ariilor naturale protejate urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor, speciilor şi peisajului, promovând păstrarea
folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor şi practicilor agricole
tradiționale la care se adaugă cultura tradiţională a populaţiei locale.
De asemenea, prin prevederile Planului de Management, se oferă publicului posibilităţi de
recreere şi turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale.
7.2. Obiective generale, măsuri generale, măsuri specifice/management şi activităţi
7.2.1. Obiective generale
În conformitate cu prevederile anexa 1, lit.e OUG nr.57/2007- privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,:
”Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a
lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală,
deseori cu o mare diversitate biologică.
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Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului
cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor
tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii
tradiţionale ale populaţiei locale.
De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează
activităţile ştiinţifice şi educaţionale.
Parcurile naturale corespund categoriei V IUCN "Peisaj protejat: arie protejată
administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere". ”
Avându-se în vedere toate aceste considerente, în scopul unei eficiente administrari, s-au
identificat următoarele generale:
O.G.1.Conservarea patrimoniului natural protejat
O.G.2.Utilizarea durabilă a resurselor naturale și culturale
O.G.3.Dezvoltarea turismului durabil
O.G.4.Creșterea nivelului de informare/conștientizare și educare a factorilor interesați
cu privire la valorile ariilor naturale protejate și la necesitatea conservării acestora
O.G.5.Managementul eficient al ariilor naturale protejate în vederea atingerii
obiectivelor propuse
O.G.6.Îmbunătățirea imaginii administrației ariilor naturale protejate
La stabilirea obiectivele generale s-au avut în vedere următoarele:
-elementele naturale, biodiversitate și peisaj, existente în perimetrul ariilor protejate precum
și stadiul actual de conservare al acestora;
-resursele naturale existente și activitățile tradiționale locale practicate de comunitățile locale;
-posibilitățile de dezvoltare durabilă a comunităților locale;
-promovarea turismului ca alternativă durabilă de dezvoltare, în contextul ”dispariției” unor
activități economice;
-nivelul de informare/conștientintizare al comunităților locale și vizitatorilor;
-resursele materiale și umane disponibile ale administrației parcului pentru implementarea
măsurilor de conservare;
-relațiile de colaborare cu instituțiile locale și naționale precum și cu comunitățile locale și
vizitatorii.

7.2.2. Obiective specifice
Avându-se în vedere obiectivele generale propuse, în vederea realizării acestora, se
conturează următoarele obiective specifice, astfel:

1378

Obiective geneale și obiective specifice
Tabelul nr.1475
Nr.

Obiective generale

Obiective specifice

crt.
1.

Conservarea

patrimoniului

protejat

natural O.S.1.1.Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere
a speciilor și habitatelor de interes comunitar
prin realizarea studiilor de inventariere, cartare
și evaluare a stării de conservare a acestora
O.S.1.2.Monitorizarea
biodiversitate

de

elementelor
interes

de

conservativ

cartografiate din arealul sitului
O.S. 1.3.Conservarea zonelor de protecţie
integrală ale parcului natural
O.S. 1.4.Menținerea/restabilirea într-o stare de
conservare favorabilă speciile și habitatele de
interes conservativ prin implementarea de
măsuri de management specifice
O.S.1.5.Reglementarea

activităților

/

planurilor / proiectelor susceptibile a avea un
impact negativ asupra ariei naturale protejate
și/sau a elementelor naturale protejate de
interes conservativ
2.

Utilizarea durabilă a resurselor naturale O.S.2.1.Păstrarea folosințelor tradiționale a
și culturale

terenurilor și utilizarea durabilă a resurselor
naturale
O.S.2.2.Păstrarea și promovarea tradițiilor și
activităților tradiționale locale

3.

Dezvoltarea turismului durabil

O.S. 3.1.Dezvoltarea turismului durabil
O.S.3.2.Dezvoltarea/întreținerea/refacerea
infrastructurii de vizitare a ariei

naturale

protejate
O.S.3.3.Diversificarea

serviciilor

turistice

oferite
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O.S.3.4.Managementul

vizitatorilor

și

evaluarea impactului turismului asupra ariei
naturale protejate
4.

Creșterea

nivelului

de O.S.4.1.Creșterea nivelului de informare al

informare/conștientizare și educare a publicului larg privind valorile ariei naturale
factorilor interesați cu privire la valorile protejate și activitatea administrației parcului
ariilor naturale protejate și la necesitatea
conservării acestora
O.S.4.2.Creșterea nivelului de conștientizare
al publicului larg cu privire la necesitatea
conservării valorilor ariei naturale protejate
O.S.4.3.Educarea

diverselor

categorii

public în sensul cunoașterii valorilor

de
ariei

naturale protejate și adoptării unei conduite
adecvate în raport cu mediul înconjurător
5.

Managementul eficient al ariilor naturale O.S.5.1.Asigurarea

resurselor

financiare,

protejate în vederea atingerii obiectivelor materiale și umane necesare managementului
propuse

eficient al ariei naturale protejate
O.S.5.2.Implicarea Consiliului Științific în
procesul de luare a deciziiilor de management
O.S.5.3.Luarea deciziilor de management pe
baza consultării comunităților locale și a altor
categorii de factori interesați
O.S.5.4.Implicarea comunităților locale și a
altor

categorii

de

factori

interesați

în

managementul ariei naturale protejate
O.S.5.5.Implicarea

voluntarilor

în

managementul ariei naturale protejate
O.S.5.6.Asigurarea

resurselor

financiare

necesare managementului eficient al ariei
naturale protejate
O.S.5.7.Suplimentarea resurselor financiare
proprii în vederea implementării obiectivelor
din planul de management
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O.S. 5.8.Elaborarea documentelor strategice și
de planificare necesare implementării planului
de management
O.S.5.9.Monitorizarea

gradului

de

implementare a planului de management și
evaluarea eficienței măsurilor implementate
O.S.5.10.Asigurarea

managementului

adaptativ al ariei naturale protejate
O.S.5.11.Revizuirea planului de management
O.S.5.12.Întărirea capacității instituționale a
administrației parcului în vederea eficientizării
managementului
O.S.5.13.Îmbunătățirea

performanței

administrației parcului
6.

Îmbunătățirea imaginii administrației O.S.6.1.Îmbunătățirea
ariilor naturale protejate

nivelului

de

comunicare în cadrul administrației parcului
O.S.6.2.Creșterea nivelului de acceptanță a
ariei naturale protejate și al măsurilor de
management aplicate
O.S.6.3.Creșterea ariei de promovare a ariei
naturale protejate
O.S.6.4.Îmbunătățirea imaginii administrației
parcului și a RNP-Romilva

7.2.3. Măsură specifică/măsură de management
Corespunzător obiectivelor identificate și propuse se impune implementarea următoarelor
măsuri de management:
Măsuri de management propuse
Tabel nr.1476
Nr.

Obiectiv specific

Măsuri și activități de management

crt.
Obiectiv general 1: Conservarea patrimoniului natural protejat

1381

1.

O.S.1.1.Îmbunătățirea

nivelului

de 1.Inventarirea speciilor de interes comunitar citate în

cunoaștere a speciilor și habitatelor de Formularul Standard al siturilor dar neidentificate în
interes comunitar prin realizarea studiilor teren pe durata planului de management anterior;
de inventariere, cartare și evaluare a stării 2.Cartografierea speciilor de interes comunitar din
de conservare a acestora

Formularul Standard al siturilor;
3.Cartografierea habitatelor de interes comunitar din
Formularul Standard al situlurilor;
4.Evaluarea stării de conservare a speciilor și
habitatelor de interes comunitar cartografiate;
5.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de
învățământ universitar, institute de cercetare și alte
entități de profil din țară și străinătate, în vederea
realizării de studii de inventariere, cartografiere și
evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor
de interes comunitar și implementarea acestora
conform termenelor și condițiilor asumate;
6.Dezvoltarea de programe de voluntariat științific în
vederea

realizării

de

studii

de

inventariere,

cartografiere și evaluare a stării de conservare a
speciilor și habitatelor de interes comunitar;
7.Accesarea de surse externe de finanțare și
implementarea de proiecte având

ca obiectiv

realizarea de studii de inventariere, cartografiere și
evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor
de interes comunitar;
2.

O.S.1.2.Monitorizarea
biodiversitate

de

elementelor

interes

de 1.Implementarea Planului anual de monitorizare a

conservativ elementelor de biodiversitate de interes conservativ

cartografiate din arealul sitului

din arealul sitului (specii, habitate, peisaje, parametri
fizico-chimici ai apei, etc.);
2.Evaluarea permanentă a presiunilor și amenințărilor
asupra ariei naturale protejate și asupra elementelor de
biodiversitate de interes conservativ;
3.Amplasarea de camere cu senzori de mișcare în
zonele de mișcare/trecere și în punctele de hrănire ale
speciilor de carnivore mari din arealul sitului, în
vederea monitorizării populațiilor acestora și a
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eventualelor fapte ilegale care pot genera un impact
negativ asupra acestora;
3.

O.S.1.3.Conservarea zonelor de protecţie 1.Refacerea periodică, în teren, a marcajelor limitelor
strictă și integrală ale parcului natural

zonelor de protecție integrală a Parcului Natural
Porțile de Fier;
2.Monitorizarea permanentă a activităților în zonele
de protecție integrală a Parcului Natural Porțile de Fier
în vederea identificării, cartografierii și evaluării
evetualelor presiuni exercitate asupra elementelor de
interes conservativ și adaptarea corespunzătoare a
măsurilor de management;
3.Desfășurarea de acțiuni de patrulare în vederea
prevenirii și combaterii faptelor de natură ilegală în
arealul siturilor;
4.Încheierea de protocoale de colaborare cu autorități
și instituții cu competențe de verificare și control pe
raza siturilor, și implementarea de activități comune de
verificare și control, în vederea prevenirii și
combaterii faptelor de natură ilegală în arealul
acestora;

4.

O.S.1.4.Menținerea/restabilirea

într-o 1.Identificarea și cartografierea habitatelor naturale

stare de conservare favorabilă speciile și degradate;
habitatele de interes conservativ prin 2.Realizarea studiilor de reconstrucție ecologică a
implementarea de măsuri de management habitatelor naturale degradate;
specifice

3.Implementarea

proiectelor

de

reconstrucție

ecologică a habitatelor naturale degradate;
4.Reglementarea managementului forestier în sensul
urmăririi păstrării tipului natural fundamental de
pădure și conservării pădurilor (arboretelor) mature de
foioase, în vederea asigurării habitatelor favorabile
necesare speciilor de lilieci, precum și a speciilor de
neverebrate
5.Păstrarea arborilor bătrâni, scorburoși, care pot servi
ca adăposturi pentru speciile de lilieci (7 – 10 arbori
scorburoși/ha);
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6.Marcarea arborilor scorburoși care trebuie menținuți
pentru asigurarea unui nivel favorabil de conservare al
speciilor de lilieci;
7.Păstrarea lemnului mort în pădure pentru asigurarea
habitatelor favorabile pentru speciile de lilieci;
8.Elaborarea Regulamentului de vizitare al peșterilor
din arealul siturilor;
9.Limitarea vizitării pesterilor în perioada de
maternitate și de hibernare a speciilor de lilieci;
10.Vizitarea peșterilor numai sub supravegherea
ghidului, în vederea respectării traseelor turistice din
interiorul acestora și a regulamentului de vizitare al
acestora;
11.Limitarea numărului turelor speologice și a celor
organizate cu scop științific (incluzând pe cele de
monitorizare a liliecilor) la 2 ocazii în perioada
hibernării și maternității, respectiv 2 ocazii în perioada
de vară, pe parcursul unui an calendaristic;
12.Încheierea de protocoale de colaborare cu
gestionarii fondurilor cinegetice suprapuse ariei
naturale protejate în vederea implementării de măsuri
adecvate de management pentru speciile protejate de
interes cinegetic;
13.Interzicerea circulației cu autovehicule în afara
drumurilor publice și

forestiere și a practicării

turismului cu ATV -uri și motocros, precum și
organizarea de competiții naționale și internaționale de
tip enduro;
14.Reglementarea

activităților

susceptibile

să

genereze un impact negativ asupra speciilor protejate
de amfibieni și ihtiofaună, în vederea prevenirii
fragmentării habitatelor favorabile speciilor și izolării
populaților acestora, în special în perioada de
reproducere a acestora;
15.Reglementarea cositului în sensul practicării
cositului manual, respectiv cu utilaje mici;
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16.Interzicerea

depozitării

și/sau

abandonării

materialului lemnos provenit din exploatare sau a altor
materiale provenite de la utilajele de exploatare sau
accesorii, în albiile râurilor și în zonele adiacente
acestora;
17.Monitorizarea întinderii și suprafeței acumulărilor
temporare și permanente de apă ce constituie habitate
favorabile pentru speciile protejate de de amfibieni și
ihtiofaună;
18.Interzicerea în habitatelor favorabile speciilor
protejate de amfibieni și ihtiofaună, precum și în
zonele limitrofe acestora, a lucrărilor de desecare,
drenare, regularizare de maluri;
19.Interzicerea amenajărilor hidroenergetice pe râurile
ce constituie habitate favorabile pentru speciile
protejate de amfibieni și ihtiofaună.
20.Interzicerea exploatării de nisip şi pietriş din albiile
râurilor, pe sectoarele de râuri unde au fost identificate
specii protejate de amfibieni și ihtiofaună;
21.Interzicerea captărilor noi de apă, pe sectoarele de
râuri unde a fost identificate specii protejate de
amfibieni și ihtiofaună
22.Curăţarea anuală a pajiştilor de vegetația lemnoasă
în sensul menținerii structurii și funcțiilor acestora, în
vederea conservării speciilor de floră protejate;
23.Reglementarea turismului în zonele ușor accesibile
expuse degradării/distrugerii mecanice a habitatelor
specifice speciilor de floră protejate.
24.Interzicerea

oricăror

intervenții/amenajări

în

habitatele protejate și prioritare
25.Efectuarea lucrărilor silvice de plantare cu
respectarea compoziției și abundenței speciilor
caracteristice tipului natural fundamental de păpdure;
5.

O.S.1.5.Reglementarea

activităților

/ 1.Reglementarea managementului forestier conform

planurilor / proiectelor susceptibile a avea cerințelor de habitat specifice speciilor țintă;
un impact negativ asupra ariei naturale
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protejate și/sau a elementelor naturale 2. Analiza și avizarea amenajamentelor silvice pentru
protejate de interes conservativ

fondul forestier suprapus siturilor;
3.Emiterea condițiilor specifice la punerea în valoare
a arboretelor din fondul forestier suprapus siturilor și
pentru activitatea de exploatare forestieră în arealul
sacestora;
4.Reglementarea

prin

avize

a

proiectelor

de

infrastructură feroviară și rutieră în vederea asigurării
permeabilității habitatelor specifice speciilor de
protejate din arealul siturilor;
5.Analiza și avizarea cotelor de recoltă a faunei de
interes cinegetic din arealul siturilor la care vânătoarea
este permisă;
6.Analiza și avizarea planurilor de management
cinegetic

întocmite

de

gestionarii

fondurilor

cinegetice suprapuse siturilor;
7.Monitorizarea respectării condițiilor prevăzute prin
avizele, acordurile emise;
Obiectiv general 2: Utilizarea durabilă a resurselor naturale și culturale
1.

O.S.2.1.Păstrarea folosințelor tradiționale 1.Implicarea în procesul de elaborare a planurilor de
a terenurilor și utilizarea durabilă a dezvoltare și management sectoriale cu scopul
resurselor naturale

armonizării acestora cu planul de management al ariei
naturale protejate;
2.Armonizarea

planurilor

de

dezvoltare

și

management sectoriale cu planul de management al
ariei naturale protejate;
3.Reglementarea activităților/planurilor/programelor
propuse a se desfășura/implementa pe raza siturilor, în
sensul menținerii categoriilor actuale de folosință a
terenurilor și respectării măsurilor de management
necesare conservării speciilor și habitatelor de interes
conservativ;
4.Reglementarea

activităților

de

valorificare

a

resurselor naturale din arealul siturilor în limita
capacității de suport a ecosistemelor, ținând seama de
cerințele ecologice ale speciilor și măsurile de
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management stabilite pentru conservarea speciilor și
habitatelor de interes conservativ;
5.Informarea deținătorilor de terenuri cu privire la
restricțiile și interdicțiile de utilizare a terenurilor și
valorificarea resurselor naturale impuse prin planul de
management;
6.Informarea deținătorilor de terenuri cu privire la
mecanismele de finanțare și modalitățile de accesare a
fondurilor destinate compensării acestora pentru
pierderile financiare suferite ca urmare a respectării
restricțiilor și interdicțiilor de utilizare a terenurilor și
resurselor și acordarea sprijinului necesar accesării
acestor programe;
7.Elaborarea unui ghid de bune practici de utilizare a
pajiștilor și diseminarea acestora către deținătorii de
terenuri.
2.

O.S.2.2.Păstrarea și promovarea tradițiilor 1.Identificarea
și activităților tradiționale locale

și

documentarea

în

parteneriat

obiceiurilor

și

tradițiilor locale;
2.Organizarea

cu

reprezentanții

comunităților locale de manifestări/evenimente de
promovare a obiceiurilor și tradițiilor locale;
3.Participarea la manifestările/evenimentele locale de
promovare a obiceiurilor și tradițiilor locale organizate
de unitățile administrativ-teritoriale din raza siturilor;
4.Promovarea în cadrul materialelor proprii de
informare și pe web site-ul administrației parcului, a
tradițiilor și obiceiurilor locale;
5.Promovarea în cadrul târgurilor de turism și a altor
manifestări/evenimente de promovare a ariei naturale
protejate a tradițiilor, activităților tradiționale locale
și produselor ecoturistice produse în arealul siturilor;
6.Încheierea de protocoale de colaborare cu diferite
categorii de factori interesați aparținând comunităților
locale din arealul sitului, cu scopul promovării
produselor ecoturistice și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor asumate.
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Obiectiv general 3: Dezvoltarea turismului durabil
1.

O.S. 3.1.Dezvoltarea turismului durabil

1.Actualizarea și implementarea Strategiei de vizitare
a ariei naturale protejate;
2.Actualizarea zonelor de management a vizitatorilor
și identificarea de măsuri adecvate de management a
acestora;
3.Încheierea de protocoale de colaborare cu diverse
categorii de factori interesați în vederea dezvoltării
turismului durabil, bazat pe valorificarea resurselor
naturale ale ariei naturale protejate, a obiectivelor
culturale, a tradițiilor și produselor locale;
4.Promovarea produselor ecoturistice din zona ariilor
naturale protejate și a producătorilor locali ai acestor
categorii de produse;
5.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de
cazare și/sau servire a mesei, în vederea diseminării de
materiale de promovare a ariei naturale protejate și a
serviciilor turistice oferite de administrația parcului și
partenerii acesteia;
6.Elaborarea și difuzarea către vizitatori, de materiale
informative și educative (hărți, pliante, broșuri etc.) cu
rol de conștientizare a acestora cu privire la necesitatea
conservării valorilor ariei naturale protejate și
practicării turismului responsabil (durabil);
7.Promovarea în mass-media a conceptului de turism
durabil și a serviciilor eco-uristice oferite vizitatorilor
de către administrația parcului și partenerii acesteia;
8.Participarea la târguri de turism și diverse
evenimente

de profil, în scopul promovării ariei

naturale protejate și a serviciilor oferite vizitatorilor de
către administrația parcului și partenerii acesteia;
9.Elaborarea de regulamente de vizitare a peșterilor
adaptate nevoilor de protecție și conservare a speciilor
caracteristice;
10.Elaborarea/actualizarea și postarea pe web site-ul
administrației parcului a regulamentului de vizitare al
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ariei naturale protejate și

diferitelor obiective

turistice;
11.Interzicerea accesului cu autovehicule și alte
mijloace motorizate în zonele de interes din punct de
vedere conservativ;
12.Reglementarea

prin

avize

a

activităților/planurilor/proiectelor cu posibil impact
semnificativ din sectorul turistic, în sensul reducerii
impactului individual și cumulat al acestora asupra
ariei naturale protejate și elementelor de interes
conservativ;
13.Monitorizarea evenimentelor/manifestărilor care
implică un aflux mare de turiști în aria naturală
protejată, pe durata desfășurării acestora în vederea
prevenirii poluării mediului și/sau apariției unor
incidente nedorite (incendii, furt de material lemnos,
acte de vandalism, etc).
2.

O.S.3.2.Dezvoltarea/întreținerea/refacerea 1.Reabilitarea/refacerea

infrastructurii

turistice

infrastructurii de vizitare a ariei naturale existente și întreținerea periodică a acesteia.
protejate

2.Amenajarea de noi trasee tematice;
3.Amenajare/întreținere/refacere de observatoare de
faună;
4.Amenajarea de locuri de odihnă și popas;
5.Amplasarea de plăcuțe indicatoare și panouri
turistice;
6.Amenajarea unor peșteri în scop turistic;
7.Identificarea

de

programe

de

implementarea de proiecte având

finanțare

și

ca obiectiv

reabilitarea/refacerea/dezvoltarea infrastructurii de
vizitare;
8.Cooptarea de parteneri în vederea implementării de
proiecte având ca obiectiv dezvoltarea/reabilitării
infrastructurii de vizitare.
9.Colaborarea și acordarea sprijinului autorităților
competente în vederea refacerea marcajelor turistice
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3.

O.S.3.3.Diversificarea serviciilor turistice 1.Încheierea de protocoale de colaborare cu diferite
categorii de factori interersați în vederea dezvoltării și

oferite

implementării unor programe turistice complexe;
2.Postarea pe web site-ul administrației parcului și
actualizarea permanentă a informațiilor de interes
pentru

vizitatori

(programelor

turistice

oferite,

obiectivele turistice, date de contact ale principalelor
unități de cazare, starea traseelor de vizitare, etc.) și
actualizarea periodică a acestora;
4.

O.S.3.4.Managementul
vizitatorilor

și

vizitatorilor 1.Monitorizarea

evaluarea

vizitatorilor

prin

aplicarea

de

impactului chestionare de evaluare a profilului acestora și a

turismului asupra ariei naturale protejate

experienței trăite în aria protejată;
2.Implicarea

de

voluntari

în

monitorizarea

vizitatorilor.
3.Evaluarea periodică a facilităților și serviciilor
turistice oferite de unitățile de profil din aria naturală
protejată și zona limitrofă acesteia;
4.Evaluarea impactului diverselor forme de turism
asupra

ariei

naturale

protejate

și

adaptarea

corspunzătoare a măsurilor de management.
Obiectiv general 4: Creșterea nivelului de informare/conștientizare și educare a factorilor interesați cu
privire la valorile ariilor naturale protejate și la necesitatea conservării acestora
1.

O.S.4.1.Creșterea nivelului de informare 1. Actualizarea și Implementarea Strategiei de
al publicului larg privind valorile ariei comunicare și a Planului anual de comunicare;
naturale

protejate

administrației parcului

și

activitatea 2.Acordarea de interviuri și participarea la emisiuni
radio și TV, de prezentare și promovare a valorilor
ariei naturale protejate;
3.Editarea periodică de buletine informative privind
activitatea administrației ariei naturale protejate;
4.Organizarea de expoziții de fotografii având ca
tematică valorile ariei naturale protejate;
5.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de
învățâmânt și alte entități interesate având ca scop
informarea diferitelor categorii de public țintă cu
privire la valorile

ariei naturale protejate
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și

implementarea

acestora

conform

condițiilor

și

termenelor asumate;
6.Încheierea de protocoale de colaborare cu posturi de
radio și televiziune având ca obiectiv difuzarea de
scurte materiale audio/video de promovare a valorilor
ariei naturale protejate și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor asumate;
7.Încheierea de protocoale de colaborare cu persoane
juridice având ca obiect de activitate servicii de cazare
și/sau masă și cu tur – operatorii din turism ce
activează pe raza ariei naturale protejate, în scopul
informării clienților cu privire la valorile ariei naturale
și implementarea acestora conform condițiilor și
termenelor asumate;
8.Realizarea

de

panouri/refacerea

panourilor

informative privind valorile ariei naturale protejate și
amplasarea acestora în în zonele cu aflux mare de
vizitatori, precum și în alte zone de interes pentru
administrația parcului;
9.Amenajarea unor trasee tematice cu rol de informare
a vizitatorilor cu privire la patrimoniul natural protejat
din zonă;
10.Realizarea și difuzarea de materiale informative
privind valorile ariei naturale protejate (pliante,
broșuri, compact disc-uri, filme documentare, etc.),
regulile de vizitare, restricțiile și interdicțiile impuse
pentru conservarea patrimoniului natural, precum și
activitățile specifice

realizate de administrația

parcului;
11.Întreținerea/refacerea și completarea infrastructurii
de informare existentă;
12.Organizarea de evenimente de informare și
promovare a ariei naturale protejate (Ziua Porților
Deschise, Ziua Parcului Natural Porțile de Fier, Ziua
Europeană a Parcurilor, etc.);
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13.Participarea la conferințe, seminarii, sesiuni de
comunicări în domeniul biodiverității și ariilor natural
protejate;
14.Dezvoltarea unui program de infotrip-uri având ca
scop informarea vizitotorilor cu privire la principalele
obiective naturale de interes conservativ;
15.Aplicarea periodică de chestionare de evaluare a
nivelului de informare a publicului larg cu privire la
valorile ariei naturale protejate;
16.Restructurarea

paginii

web

a

administrației

parcului în vederea creșterii atractivității informațiilor
prezentate;
17.Actualizarea permanentă a paginii web și a celei de
facebook a administrației parcului;
18.Crearea unei biblioteci virtuale care să asigure
accesul permanent al publicului larg la lucrările
științifice și alte studii și materiale de specialitate;
19.Crearea pe web site-ului administrației parcului a
unei secțiuni care să permită vizitatorilor un tur virtul
al Centrului de vizitare și al principalelor obiective
turistice din parc.

2.

O.S.4.2.Creșterea

nivelului

de 1.Elaborarea și implementarea Planului anual de

conștientizare al publicului larg cu privire conștientizare și educație ecologică;
la necesitatea conservării valorilor ariei 2.Desfășurarea de activități de conștientizare a
naturale protejate

diverselor categorii de public țintă cu privire la
necesitatea

conservării

valorilor

ariei

naturale

protejate;
3.Realizarea și difuzarea de materiale având ca scop
conștientizarea necesității conservării valorilor ariei
naturale protejate (pliante, broșuri, compact disc-uri,
filme documentare, etc.);
4.Organizarea

de

evenimente

având

ca

scop

conștientizarea necesității conservării valorilor ariei
naturale protejate (Ziua Porților Deschise, Ziua
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Parcului Natural Porțile de Fier, Ziua Europeană a
Parcurilor, etc.).
3.

O.S.4.3.Educarea diverselor categorii de 1.Elaborarea și implementarea Planului anual de
public în sensul cunoașterii valorilor ariei conștientizare și educație ecologică;
naturale

protejate

și

adoptării

unei 2.Elaborarea materialelor necesare acțiunilor de

conduite adecvate în raport cu mediul educație ecologică (broșuri, ghiduri, etc.);
înconjurător

3.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de
învățământ și alte entități interesate în vederea
implementării activităților de educație ecologică;
4.Elaborarea și difuzarea de materiale cu scop
educativ (broșuri, pliante, ghiduri, filme documentare,
albume foto, compact disc-uri, etc.);
5.Desfășurarea de activități educaționale dedicate
diverselor categorii de public țintă, cu privire la
necesitatea

conservării

valorilor

ariei

naturale

protejate și adoptării unui comportament responsabil
în natură;
6.Organizarea de tabere, excursii, concursuri tematice
pentru elevii școlilor limitrofe ariei naturale protejate,
cu scopul formării unei generații informate și
responsabile față de mediu în general și față de natură
în particular;
7.Amenajarea unor trasee educative de prezentare a
patrimoniului natural al ariei naturale protejate;
8.Participarea la evenimente și manifestări cu rol
educativ organizate de terți.
Obiectiv general 5: Managementul eficient al ariilor naturale protejate în vederea atingerii obiectivelor
propuse
1.

O.S.5.1.Asigurarea resurselor materiale, 1.Dotarea și dezvoltarea bazei materiale și logistice
financiare

și

umane

necesare necesare managementului eficient al arei naturale

managementului eficient al ariei naturale protejate;
protejate

2.Identificarea surselor de finanțare și accesarea
programelor de finanțare disponibile în vederea
îmbunătățirii

bazei

materiale

și

logistice

administrației parcului;
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a

3.Urmărirea

respectării

structurii

de

personal

prevăzută în contractul de administare încheiat cu
autoritatea de mediu competentă și a obligațiilor
legale în vigoare incidente;
4.Cooptarea de experți externi pentru implementarea
diverselor activități specifice prevăzute în cadrul
proiectelor derulate

2.

O.S.5.2.Implicarea Consiliului Științific 1.Consultarea periodică a Consiliului Științific în
în procesul de luare a deciziiilor de vederea fundamentării deciziilor de management care
management

privesc aria naturală portejată;
2.Supunerea spre analiză și avizarea de către
Consiliului Științific a Planului anual de lucru al
administrației parcului;
3.Prezentarea, de către administrația parcului către
Consiliului Științific, de rapoartelor de activitate
periodice, semestriale și anuale;
4.Supunerea analizei și avizării Consiliului Științific a
tuturor

documentațiilor

proiectelor/planurilor/programelor/activităților

cu

potențial impact semnificativ asupra ariei naturale
protejate și/sau a patrimoniului natural protejat;
5.Informarea și consultarea Consiliului Științific cu
privire la aspecte care vizează aria naturală protejată
în cazul cărora se impune emiterea unui punct de
vedere științific și/sau identificarea de soluții;
3.

O.S.5.3.Luarea deciziilor de management 1.Organizarea de întâlniri tematice periodice cu
pe baza consultării comunităților locale și comunitățile locale și toate categoriile de factori
a altor categorii de factori interesați

interesați, în vederea informării și consultării reciproce
cu privire la propunerile de strategii și planuri de
acțiune specifice, în vederea armonizării acestora încă
din etapa de elaborare;
2.Colaborarea cu comunitățile locale și diversele
categorii de factori interesați în vederea identificării
domeniilor comune de interes și stabilirii direcțiilor
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comune de acțiune, cu scopul realizării obiectivelor de
management;
3.Organizarea periodică de consultări ale Consiliului
Consultativ de Administrare al Parcului;
4.

O.S.5.4.Implicarea comunităților locale și 1.Încheierea

de

protocoale

de

colaborare

cu

a altor categorii de factori interesați în comunitățile locale interesate și alte categorii de
managementul ariei naturale protejate

factori interesați, în vederea implementării de acțiuni
comune în beneficiul ariei naturale protejate, și
îndeplinirii

obiectivelor

de

management

și

implementarea acestora, conform termenelor și
condițiilor asumate;
2.Organizarea de întâlniri tematice periodice cu
comunitățile locale și diversele categorii de factori
interesați, în vederea informării reciproce cu privire la
activitatea desfășurată și a identificării potențialelor
direcții comune de acțiune;
3.Încheierea de protocoale de colaborare cu diversele
categorii de factori interesați, în vederea realizării
schimbului de informații și cunoștințe, și facilitării
organizării a diverse schimburi de experiență și
implementarea acestora

conform

termenelor

și

condițiilor asumate.
5.

O.S.5.5.Implicarea

voluntarilor

managementul ariei naturale protejate

în 1.Dezvoltarea unui sistem de recrutare/atragere de
voluntari în vederea implicării active a acestora în
activitățile specifice de management a ariei naturale
protejate;
2.Crearea unui program de voluntariat adaptat
nevoilor administrației în vederea asigurării unui
management eficient al ariei naturale protejate;
3.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de
învățământ și alte entități interesate, în vederea
atragerii de voluntari în scopul implementării
activităților specifice de management a ariei naturale
protejate;
4.Alocare financiară adecvată susținerii programelor
de voluntariat derulate.
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6.

O.S.5.6.Asigurarea resurselor financiare 1.Identificarea nevoilor de finanțare și evaluarea
necesare managementului eficient al ariei costurilor necesare asigurării managementului eficient
naturale protejate

al ariei naturale protejate;
2.Alocarea

financiară

adecvată,

necesară

implementării planului de management și asigurării
managementului eficient al ariei naturale protejate.
7.

resurselor 1.Identificarea activităților a căror implementare

O.S.5.7.Suplimentarea
financiare

proprii

în

vederea necesită accesarea de programe externe de finanțare;

implementării obiectivelor din planul de 2.Identificarea programelor de finanțare adecvate,
compatibile nevoilor de finanțare ale administrației

management

parcului;
3.Elaborarea propunerilor de proiecte și depunerea
acestora

la

finanțator,

în

vederea

accesării

programelor externe de finanțare;
4.Identificarea și cooptarea de parteneri în vederea
scrierii propunerilor de proiecte și implementării
acestora;
5.Implementarea proiectelor care beneficiază de
finanțare externă conform termenelor și condițiilor
asumate;
6.Atragerea de surse suplimentare de venituri
(sponsorizări, donații, etc.) în vederea asigurării
finanțării implementării activităților de conservare;
7.Desfășurarea

de

activități

specifice,

potrivit

obiectului de activitate, pentru realizarea de venituri
proprii, în scopul suplimentării fondurilor necesare
implementării activităților de conservare
8.

O.S.5.8.Elaborarea

documentelor 1.Elaborarea planurilor anuale de lucru, în vederea

strategice și de planificare necesare implementării activităților prevăzute în Planul de
implementării planului de management

activități din cuprinsul planului de management;
2.Elaborarea Planului de monitorizare a elementelor
de biodiversitate;
3.Revizuirea Strategiei de vizitare a ariei naturale
protejate;
4. Revizuirea Strategiei de comunicare și a Planului
de comunicare;
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5. Revizuiea Planului de conștientizare și educație
ecologică;
6. Elaborare proiect de buget de venituri și cheltuieli;
7.Elaborarea Planului anual de pregătire profesională
a personalului administrației parcului;
8.Elaborarea Planului anual de achiziții;
9.Elaborarea Planului anual de investiții.
9.

O.S.5.9.Monitorizarea

gradului

de 1.Monitorizarea

semestrială

a

gradului

de

implementare a planului de management și implementare a planului de management și evaluarea
evaluarea

eficienței

măsurilor eficienței managementului pe baza rezultatelor
obținute în raport cu țintele propuse;

implementate

2.

Ajustarea

calendarului

de

implementare

a

activităților, în funcție de rezultatele evaluării
eficienței managementului, în vederea atingerii
obiectivelor propuse.
10. O.S.5.10.Asigurarea

managementului 1.Adaptarea permanentă a măsurilor de management

adaptativ al ariei naturale protejate

în funcție de rezultatele obținute ca urmare a
implementării planului de management, pe baza
concluziilor

diagnozei

realizate

și

a

analizei

tendințelor de evoluție a principalelor elemente care
fundamentează deciziile de management, ținând
seama de obiectivele de conservare ale ariei naturale
protejate,

de

oportunitățile

disponibile

și

de

capacitatea instituțională a administrației parcului
11. O.S.5.11.Revizuirea
management

planului

de 1.Elaborarea

formei

revizuite

a

planului

de

management al ariilor naturale protejate;
2.Supunerea, spre analiză a Consiliului Consultativ de
Administrare, a formei revizuite a planului de
managemental ariilor naturale protejate;
3.Supunerea spre analiza și avizarea Consiliului
Științific .
4.Obținerea avizului Regiei Naționale a Pădurilor –
Romsilva

pe

forma

revizuită

a

planului

management;
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de

5.Obținerea avizului de mediu/deciziei etapei de
încadrare

pe

forma

revizuită

a

planului

de

management;
6.Obținerea avizului Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate pe forma revizuită a planului de
management;
7.Depunerea

formei

revizuite

a

planului

de

management la autoritatea publică centrală pentru
protecția mediului în vederea aprobării acesteia.
12. O.S.5.12.Întărirea capacității instituționale 1.Evaluarea anuală a nevoilor de formare profesională
a administrației parcului în vederea ale personalului administrației parcului;
eficientizării managementului

2.Implementarea

Planului

anual

de

pregătire

profesională a personalului administrației parcului;
3.Asigurarea participării personalului administrației
parcului la cursuri de instruire profesională și
schimburi de experiență cu entități terțe de profil din
țară și străinătate;
4.Alocarea resurselor financiare necesare participării
personalului administrației parcului la programe de
perfecționare;
5.Instruirea internă, periodică, a personalului în
domeniile specifice de activitate.
13. O.S.5.13.Îmbunătățirea
administrației parcului

performanței 1.Crearea unei proceduri interne eficiente de evaluare
a performanței personalului administrației parcului;
2.Stabilirea de indicatori de performanță obiectivi
pentru personalul administrației parcului în vederea
evaluării activității acestuia;
3.Evaluarea semestrială a gradului de îndeplinire a
indicatorilor de performanță și adaptarea acestora în
funcție de nevoile administrației;
4.Dezvoltarea

unui

sistem

de

stimulare

(recompensare) a personalului administrației parcului
pentru performanța realizată;
5.Dezvoltarea unui sistem de recrutare a personalului
bazat pe competențe.
Obiectiv general 6: Îmbunătățirea imaginii administrației ariilor naturale protejate
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1.

O.S.6.1.Îmbunătățirea
comunicare

în

cadrul

parcului

nivelului

de 1.Actualizarea

și

implementarea

Strategiei

de

administrației comunicare și a Planului anual de comunicare;
2.Elaborarea și implementarea de proceduri interne de
sistem și specifice adecvate, care să contribuie
semnificativ la eficientizarea managementului în
cadrul administrației;
3.Comunicarea periodică în cadrul administrației, a
obiectivelor, țintelor propuse și rezultatelor așteptate,
precum și a mijloacelor concrete de îndeplinire a
acestora;
4.Dezvoltarea unui sistem intranet de comunicare în
interiorul organizației;
5.Îmbunătățirea sistemului informatic de colectare și
transmitere în timp real a informațiilor colectate din
teren de personalul administrației parcului.

2.

O.S.6.2.Creșterea nivelului de acceptanță 1.Acordarea de interviuri și participarea la emisiuni
a ariei naturale protejate și al măsurilor de radio și TV, de prezentare și promovare a ariei naturale
management aplicate

protejate, a rolului acesteia și a măsurilor de
management necesare conservării ei;
2.Editarea periodică de buletine informative privind
activitatea administrației ariei naturale protejate
(proiecte implementate, măsuri de management, etc);
3.Actualizarea permanentă a web site-ului și a paginii
de facebook a administrației parcului, cu informații
privind activitățile derulate de aceasta;
4.Organizarea de întâlniri de lucru tematice cu diverse
categorii de factori interesați de pe raza ariei naturale
protejate și din zonele limitrofe acesteia, în vederea
comunicării reciproce a strategiilor și planurilor de
acțiune pe termen scurt, mediu și lung și armonizării
acestora;
5.Informarea periodică a Consiliului Consultativ de
Administrare cu privire la activitatea administrației
parcului și măsurile de management aplicate/propuse,
care le pot afecta interesele;
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6.Aplicarea periodică de chestionare de evaluare a
nivelului de acceptanță a ariei naturale protejate de
către

comunităților locale și

a

măsurilor

de

management aplicate;
7.Crearea pe web site-ul administrației parcului a unei
secțiuni dedicată formulării de sugestii/recomandări
de

îmbunătățire

a

managementului,

destinată

vizitatorilor site-ului
3.

O.S.6.3.Creșterea ariei de promovare a 1.Participarea la conferințe, seminarii, evenimente,
manifestări, târguri, din țară și străinătate în scopul

ariei naturale protejate

promovării ariei naturale protejate;
2.Încheierea de protocoale de colaborare cu entități din
țară și străinătate având ca obiectiv promovarea ariei
naturale protejate (tur- operatori din turism, etc.);
3.Dezvoltarea unui program de voluntariat care să
faciliteze schimbul de experiență în scopul promovării
ariei naturale protejate.
4.

O.S.6.4.Îmbunătățirea

imaginii 1.Acordarea de interviuri și participarea la emisiuni

administrației parcului și a RNP-Romilva

radio și TV, de prezentare a proiectelor implementate
de către administrația parcului, a strategiilor și
planurilor de acțiune și activităților desfășurate de
aceasta;
2.Editarea periodică de buletine informative privind
activitatea administrației ariei naturale protejate
(proiecte implementate, măsuri de management, etc);
3.Participarea la evenimente și manifestări locale
tradiționale și culturale, organizate de comunitățile
locale;
4.Actualizarea permanentă a web site-ului și a paginii
de facebook a administrației parcului, cu informații
privind activitățile derulate de aceasta;
5.Transparentizarea informațiilor de interes pentru
publicul larg prin postarea acestora pe pagina web a
administrației parcului.
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8. PLANUL DE ACTIVITĂŢI ŞI ESTIMAREA RESURSELOR
8.1. Planul de activităţi
Prezenţa mai multor administratori/proprietari de terenuri în Parcul Natural Porţile de Fier nu ridică
probleme majore în stabilirea modalităţilor şi respectiv a acţiunilor prin care se vor realiza obiectivele
majore ale Parcului Natural Porţile de Fier.
Pentru un management eficient este important ca Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier să
aibă acces la cele mai noi informaţii în acest domeniu.
De asemenea, promovarea imaginii Parcului Natural Porţile de Fier şi a Administraţiei la nivel
internaţional se constituie într-una din componentele importante necesar a fi dezvoltate.
Relaţiile cu organizaţii/instituţii relevante din ţară şi străinătate sunt importante pentru realizarea
obiectivelor Parcului Natural Portile de Fier.
Personalul redus faţă de sarcinile ce derivă din necesităţile de administrare poate duce la scăderea
performanţelor prin supraîncărcarea cu sarcini de serviciu. De asemenea, un alt factor limitativ pentru
implementarea în condiţii calitative corespunzătoare a măsurilor de management, îl constituie, în condiţiile
distanţelor mari de parcurs şi a complexităţii activităţilor, lipsa unei dotări corespunzătoare cu mijloace de
transport, autovehicule şi ambarcaţiuni, dar şi ceea ce priveste dotarea cu alte elemente de logistică.
Deşi în cea mai mare parte Parcul Natural Porţile de Fier cuprinde ecosisteme relativ stabile,
riscurile naturale sau activităţile umane pot impune schimbarea sau revizuirea acţiunilor de management,
ceea ce nu este posibil decât dacă sistemul de management este suficient de flexibil, iar echipa managerială
este pregatită corespunzător, motivată şi determinată în îndeplinirea obiectivelor de management.
Pentru realizarea unor activităţi din Parcul Natural Porţile de Fier este necesară implicarea
voluntarilor, fiind necesară asigurarea unui minim de condiţii, facilităţi si echipament pentru aceştia.
Pe baza programului anual de activitate al Administraţiei Parcului Natural Portile de Fier şi a planului de
management se va realiza o analiză asupra rezultatelor şi a problemelor întâmpinate de structurile de
administrare ale Parcului Natural Porţile de Fier.
Începând cu cel de-al doilea an de implementare a planului de management, Administraţia Parcului
Natural Porţile de Fier va realiza un raport anual de activitate pe care îl va prezenta Consiliului Ştiinţific şi
Consiliului Consultativ de Administrare, insistându-se pe problemele care au fost întâmpinate în special
din relaţiile cu instituţiile reprezentate în Consiliul Consultativ de Administraţie şi cu diferiţi utilizatori de
resurse.
Autoevaluarea nu va viza doar gradul de îndeplinire al diferitelor activităţi prevăzute în planul de
management, ci şi modificările înregistrate la nivelul de pregătire al personalului, dotărilor tehnice,
implicării în proiectele naţionale şi internaţionale, colaborării cu alte instituţii şi altele asemenea.
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Planificarea în timp a activităţilor
Tabel nr.1476
Prior
Anul 1
Nr.

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

ita

Responsabil

Partener

te

Activitate
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.

TEMA 1/Obiectiv general 1 : MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII/ O.G.1.Conservarea patrimoniului natural protejat

1.1.

Obiectiv specific: O.S.1.1.Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a speciilor și habitatelor de interes comunitar prin realizarea studiilor de inventariere, cartare
și evaluare a stării de conservare a acestora

1.1.1.

Inventarirea speciilor de interes comunitar

x

1

citate în Formularul Standard al siturilor dar

Specialist științele
vieții

neidentificate în teren pe durata planului de

1.1.3.

1.1.4.

Cartografierea

universitar

speciilor

de

interes

x 1

Specialist științele

comunitar din Formularul Standard al

vieții

siturilor

Specialist IT

Cartografierea

habitatelor

de

interes

x 1

Specialist științele

comunitar din Formularul Standard al

vieții

situlurilor

Specialist IT

Evaluarea stării de conservare a speciilor și
habitatelor
cartografiate

de

Institute cercetare
Unități învățământ

management anterior
1.1.2.

Voluntari

interes

comunitar

x

x

x

x

x 1

Specialist științele
vieții

Institute cercetare
Unități

învățământ

universitar
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1.1.5.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

unități de învățământ universitar, institute

Specialist științele
vieții

de cercetare și alte entități de profil din țară

Institute cercetare
Unități

învățământ

universitar

și străinătate, în vederea realizării de studii
de inventariere, cartografiere și evaluare a
stării de conservare a speciilor și habitatelor
de interes comunitar și implementarea
acestora conform termenelor și condițiilor
asumate
1.1.6.

Dezvoltarea de programe de voluntariat x

x

x

x

x

2

științific în vederea realizării de studii de
1

Specialist științele
vieții

Voluntari
Institute cercetare

inventariere, cartografiere și evaluare a

Unități învățământ

stării de conservare a speciilor și habitatelor

universitar

de interes comunitar;
1.1.7.

Accesarea de surse externe de finanțare și x
implementarea

de

proiecte

având

x

x

x

x

2

ca

Specialist științele
vieții

obiectiv realizarea de studii de inventariere,
cartografiere și evaluare a stării de
conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar;
1.2.
1.2.1.

Obiectiv specific: O.S.1.2. Monitorizarea elementelor de biodiversitate de interes conservativ cartografiate din arealul sitului
Implementarea

Planului

anual

de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

monitorizare a elementelor de biodiversitate

Specialist științele
vieții

Voluntari
Institute cercetare
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de interes conservativ din arealul sitului

Rangeri

(specii, habitate, peisaje, parametri fizico-

Unități

învățământ

universitar

chimici ai apei, etc.);
1.2.2.

Evaluarea permanentă a presiunilor și x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele

amenințărilor asupra ariei naturale protejate

vieții

și asupra elementelor de biodiversitate de
interes conservativ;
1.2.3.

Amplasarea de camere cu senzori de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Specialist științele

mișcare în zonele de mișcare/trecere și în

Vieții

punctele de hrănire ale speciilor de

Specialist IT

carnivore mari din arealul sitului, în vederea

Rangeri

monitorizării populațiilor acestora și a
eventualelor fapte ilegale care pot genera un
impact negativ asupra acestor
1.3.
1.3.1.

Obiectiv specific: O.S.1.3. Conservarea zonelor de protecţie integrală ale parcului natural
Refacerea periodică, în teren, a marcajelor

x

x

x

x

x 2

limitelor zonelor de protecție integrală a

Responsabil pază
Rangeri

Parcului Natural Porțile de Fier
1.3.2.

Monitorizarea permanentă a activităților în x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Responsabil pază

zonele de protecție integrală a Parcului

Rangeri

Natural Porțile de Fier
identificării,
evetualelor

cartografierii
presiuni

Voluntari

în vederea
și

exercitate

evaluării
asupra
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elementelor de interes conservativ și
adaptarea corespunzătoare a măsurilor de
management
1.3.3.

Desfășurarea de acțiuni de patrulare în x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Responsabil pază

Jandarmerie

vederea prevenirii și combaterii faptelor de

Rangeri

Poliție Frontieră

natură ilegală în arealul siturilor
1.3.4.

Poliție

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

Responsabil pază

Jandarmerie

autorități și instituții cu competențe de

Poliție Frontieră

verificare și control pe raza siturilor, și

Poliție

implementarea de activități comune de
verificare și control, în vederea prevenirii și
combaterii faptelor de natură ilegală în
arealul acestora;
1.4.

Obiectiv specific: O.S.1.4. Menținerea/restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservativ prin implementarea de
măsuri de management specifice

1.4.1.

Identificarea și cartografierea habitatelor

x

1

naturale degradate
1.4.2.

Reglementarea managementului forestier în

Specialist științele
vieții

x

x

x

x

x 1

Responsabil pază

Direcții/ocoale silvice

sensul urmăririi păstrării tipului natural
fundamental de pădure și conservării
pădurilor (arboretelor) mature de foioase, în
vederea asigurării habitatelor favorabile
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necesare speciilor de lilieci, precum și a
speciilor de neverebrate
1.4.3.

Elaborarea Regulamentului de vizitare al

x

2

peșterilor din arealul siturilor

Specialist științele
Vieții
Responsabil turism

1.4.4.

Încheierea de protocoale de colaborare cu

x

x

x

x

x 2

Responsabil pază

gestionarii fondurilor cinegetice suprapuse
ariei

naturale

protejate

în

vederea

implementării de măsuri adecvate de
management pentru speciile protejate de
interes cinegetic
1.4.5.

Reglementarea activităților susceptibile să

x

genereze un impact negativ asupra speciilor

Specialist științele
vieții

protejate de amfibieni și ihtiofaună, în
vederea prevenirii fragmentării habitatelor
favorabile speciilor și izolării populaților
acestora,

în

special

în

perioada

de

reproducere a acestora
1.4.6.

Monitorizarea

întinderii

și

suprafeței x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele Voluntari

acumulărilor temporare și permanente de

vieții

apă ce constituie habitate favorabile pentru

Rangeri

speciile protejate de de amfibieni și
ihtiofaună
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1.5.

Obiectiv specific: O.S.1.5. Reglementarea activităților / planurilor / proiectelor susceptibile a avea un impact negativ asupra ariei naturale protejate și/sau a
elementelor naturale protejate de interes conservativ

1.5.1.

Analiza și avizarea amenajamentelor silvice x

x

x

x

x

1

pentru fondul forestier suprapus siturilor

Specialist științele Direcțiii/ocoale silvice
vieții
Responsabil pază

1.5.2.

Emiterea condițiilor specifice la punerea în x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele

valoare a arboretelor din fondul forestier

vieții

suprapus siturilor și pentru activitatea de

Responsabil pază

exploatare forestieră în arealul sacestora;
1.5.3.

Reglementarea prin avize a proiectelor de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele Consiliul Științific

infrastructură feroviară și rutieră în vederea

vieții

asigurării

Responsabil pază

permeabilității

habitatelor

specifice speciilor de protejate din arealul
siturilor
1.5.4.

1.5.5.

Analiza și avizarea cotelor de recoltă a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele Consiliul Științific

faunei de interes cinegetic din arealul

vieții

siturilor la care vânătoarea este permisă;

Responsabil pază

Analiza

și

avizarea

planurilor

de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele Consiliul Științific

management

cinegetic

întocmite

de

vieții

gestionarii fondurilor cinegetice suprapuse

Responsabil pază

siturilor
1.5.6.

Monitorizarea

respectării

condițiilor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

prevăzute prin avizele, acordurile emise

Specialist științele
vieții
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Responsabil pază
Rangeri
2.

TEMA 2/Obiectiv general 2 : UTILIZAREA TERENURILOR ȘI RESURSELOR NATURALE/O.G.2.Conservarea tradițiilor locale, a practicilor
tradiționale de utilizare a terenurilor și resurselor naturale

2.1.

Obiectiv specific: O.S.2.1. Păstrarea folosințelor tradiționale a terenurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale

2.1.1.

Armonizarea planurilor de dezvoltare și x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Specialist științele Instituții abilitate

management

vieții

sectoriale

cu

planul

de

Responsabil pază

management al ariei naturale protejate
2.1.2.

Informarea deținătorilor de terenuri cu x

x

x

x

x

2

Responsabil

privire la restricțiile și interdicțiile de

comunități

utilizare a terenurilor și valorificarea

Rangeri

ONG

resurselor naturale impuse prin planul de
management
2.1.3.

Informarea deținătorilor de terenuri cu x

x

x

x

x

2

Responsabil relații ONG

privire la mecanismele de finanțare și

comunități

modalitățile de accesare a fondurilor

Rangeri

destinate

compensării

acestora

pentru

pierderile financiare suferite ca urmare a
respectării restricțiilor și interdicțiilor de
utilizare a terenurilor și resurselor și
acordarea sprijinului necesar accesării
acestor programe

1408

2.1.4.

Elaborarea unui ghid de bune practici de

x

2

utilizare a pajiștilor și diseminarea acestora

Specialist științele
vieții

către deținătorii de terenuri.
2.2.

Obiectiv specific: O.S.2.2. Păstrarea și promovarea tradițiilor și activităților tradiționale locale

2.2.1.

Identificarea și documentarea obiceiurilor și

x

2

tradițiilor locale

Responsabil relații ONG
comunități
Rangeri

2.2.2.

Organizarea în parteneriat cu reprezentanții x
comunităților

locale

x

x

x

x

2

de

Responsabil relații Reprezentanți uat
comunități

manifestări/evenimente de promovare a

Rangeri

obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.3.

Participarea la manifestările/evenimentele x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații

locale de promovare a obiceiurilor și

comunități

tradițiilor locale organizate de unitățile

Rangeri

administrativ-teritoriale din raza siturilor
2.2.4.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

Responsabil relații ONG

diferite categorii de factori interesați

comunități

aparținând comunităților locale din arealul

Rangeri

Producători locali

sitului, cu scopul promovării produselor
ecoturistice și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor asumate
3.

TEMA 3/Obiectiv general 3 : TURISM / O.G.3. Dezvoltarea turismului durabil

3.1.

Obiectiv specific: O.S.3.1. Dezvoltarea turismului durabil
1409

3.1.1.

Actualizarea și implementarea Strategiei de

x

Responsabil turism

vizitare a ariei naturale protejate
3.1.2.

Rangeri

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

diverse categorii de factori interesați în

Responsabil turism Factori interesați
Rangeri

vederea dezvoltării turismului durabil,
bazat pe valorificarea resurselor naturale ale
ariei naturale protejate, a obiectivelor
culturale, a tradițiilor și produselor locale
3.1.3.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

unități de cazare și/sau servire a mesei, în
vederea

diseminării

de

materiale

Responsabil turism Unități de cazare și sau
Rangeri

servire

de

promovare a ariei naturale protejate și a
serviciilor turistice oferite de administrația
parcului și partenerii acesteia
3.1.4.

Elaborarea și difuzarea către vizitatori, de x

x

x

x

x

2

Responsabil relații

materiale informative și educative (hărți,

comunități

pliante, broșuri etc.) cu rol de conștientizare

Rangeri

a acestora cu privire la necesitatea
conservării valorilor ariei naturale protejate
și

practicării

turismului

responsabil

(durabil);
3.1.5.

Participarea la târguri de turism și diverse x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil turism

evenimente de profil, în scopul promovării
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ariei naturale protejate și a serviciilor oferite
vizitatorilor de către administrația parcului
și partenerii acesteia;
3.1.6.

Elaborarea/actualizarea și postarea pe web x
site-ul

administrației

parcului

x

x

x

x

2

a

Responsabil turism
Responsabil IT

regulamentului de vizitare al ariei naturale
protejate și diferitelor obiective turistice
3.1.7.

Monitorizarea

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

evenimentelor/manifestărilor care implică

Responsabil turism
Rangeri

un aflux mare de turiști în aria naturală
protejată, pe durata desfășurării acestora în
vederea prevenirii poluării mediului și/sau
apariției unor incidente nedorite (incendii,
furt de material lemnos, acte de vandalism,
etc).
3.2.

Obiectiv specific: O.S.3.2. Dezvoltarea/întreținerea/refacerea infrastructurii de vizitare a ariei naturale protejate

3.2.1.

Reabilitarea/refacerea

infrastructurii

x x

x x

x x

x x

2

turistice existente și întreținerea periodică a

Responsabil turism Voluntari
Rangeri

acesteia
3.2.2.

Amenajarea de noi trasee tematice

x x

x x

x x

x x

2

Responsabil turism Voluntari
Rangeri

3.2.3.

Identificarea de programe de finanțare și
implementarea

de

proiecte

având

x

x

x

x

x 2

Responsabil turism

ca
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obiectiv reabilitarea/refacerea/dezvoltarea
infrastructurii de vizitare
3.3.

Obiectiv specific: O.S.3.3. Diversificarea serviciilor turistice oferite

3.3.1.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

Responsabil turism

x

x

x

x

2

Responsabil turism

diferite categorii de factori interersați în
vederea dezvoltării și implementării unor
programe turistice complexe
3.3.2.

Postarea

pe web site-ul administrației x

parcului și actualizarea permanentă a

Responsabil IT

informațiilor de interes pentru vizitatori
(programelor turistice oferite, obiectivele
turistice, date de contact ale principalelor
unități de cazare, starea traseelor de vizitare,
etc.) și actualizarea periodică a acestora
3.4.

Obiectiv specific: O.S.3.4. Managementul vizitatorilor vizitatorilor și evaluarea impactului turismului asupra ariei naturale protejate

3.4.1.

Monitorizarea vizitatorilor prin aplicarea de

x x

x x

x x

x x

x x

2

chestionare de evaluare a profilului acestora

Responsabil turism Volutari
Rangeri

și a experienței trăite în aria protejată
3.4.2.

Evaluarea

periodică

a

facilităților

și x

x

x

x

x

2

Responsabil turism

serviciilor turistice oferite de unitățile de
profil din aria naturală protejată și zona
limitrofă acesteia
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3.4.3.

Evaluarea impactului diverselor forme de

x

x

x

x

x 1

Responsabil turism

turism asupra ariei naturale protejate și

Specialist științele

adaptarea corspunzătoare a măsurilor de

vieții

management
4.

TEMA 4/Obiectiv general 4 : INFORMARE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ/O.G.4.Creșterea nivelului de informare, conștientizare și
educare a publicului larg și a diverselor categorii de factori interesați, cu privire la valorile ariei naturale protejate și la necesitatea conservării acestora

4.1.

Obiectiv specific: O.S.4.1. Creșterea nivelului de informare al publicului larg privind valorile ariei naturale protejate și activitatea administrației parcului

4.1.1.

Actualizarea și Implementarea Strategiei de
comunicare și

x

2

a Planului anual de

Responsabil relații
comunități

comunicare
4.1.2.

Acordarea de interviuri și participarea la x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații

emisiuni radio și TV, de prezentare și

comunități

promovare

a

valorilor

ariei

naturale

protejate
4.1.3.

Editarea periodică de buletine informative
privind

activitatea

administrației

x

x

x

x

x 2

ariei

Responsabil relații
comunități

naturale protejate
4.1.4.

Organizarea de expoziții de fotografii având

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 2

ca tematică valorile ariei naturale protejate

Responsabil turism
Specialist științele
vieții

4.1.5.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x
unități de învățâmânt și alte entități
interesate

având

ca

scop

x

x

x

x

2

Responsabil relații
comunități

informarea
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diferitelor categorii de public țintă cu
privire la valorile ariei naturale protejate și
implementarea acestora conform condițiilor
și termenelor asumate
4.1.6.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

posturi de radio și televiziune având ca

Responsabil relații
comunități

obiectiv difuzarea de scurte materiale
audio/video de promovare a valorilor ariei
naturale protejate și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor asumate
4.1.7.

Încheierea de protocoale de colaborare cu x

x

x

x

x

2

Responsabil relații

persoane juridice având ca obiect de

comunități

activitate servicii de cazare și/sau masă și cu

Responsabil turism

tur – operatorii din turism ce activează pe
raza ariei naturale protejate, în scopul
informării clienților cu privire la valorile
ariei naturale și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor asumate
4.1.8.

Realizarea de panouri/refacerea panourilor x

x x

x x

x x

x x

x 2

Responsabil relații Voluntari

informative privind valorile ariei naturale

comunități

protejate și amplasarea acestora în în zonele

Responsabil turism

cu aflux mare de vizitatori, precum și în alte
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zone

de

interes

pentru

administrația

parcului
4.1.9.

Amenajarea unor trasee tematice cu rol de x

x x

x x

x x

x x

x 2

Responsabil relații Voluntari

informare a vizitatorilor cu privire la

comunități

patrimoniul natural protejat din zonă

Responsabil turism

4.1.10. Realizarea

și

difuzarea

de

materiale x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil turism Voluntari

informative privind valorile ariei naturale

Responsabil relații

protejate (pliante, broșuri, compact disc-uri,

comunități

filme documentare, etc.), regulile de

Specialist științele

vizitare, restricțiile și interdicțiile impuse

vieții

pentru conservarea patrimoniului natural,

Rangeri

precum și activitățile specifice realizate de
administrația parcului
4.1.11. Întreținerea/refacerea

și

completarea x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

infrastructurii de informare existentă
4.1.12. Organizarea de evenimente de informare și x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2
promovare a ariei naturale protejate (Ziua

Responsabil relații
comunități
Responsabil relații
comunități

Porților Deschise, Ziua Parcului Natural
Porțile de Fier, Ziua Europeană a Parcurilor,
etc.);
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4.1.13. Participarea la conferințe, seminarii, sesiuni x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2
de comunicări în domeniul biodiverității și

Responsabil relații
comunități

ariilor natural protejate;
4.1.14. Aplicarea periodică de chestionare de

x x

x x

x x

x x

x x

2

Responsabil relații Voluntari
comunități

evaluare a nivelului de informare a
publicului larg cu privire la valorile ariei
naturale protejate
4.1.15. Restructurarea/actualizarea paginii web a x

x

x

x

x

2

Responsabil IT

2

Specialist științele

administrației parcului în vederea creșterii
atractivității informațiilor prezentate
4.1.16. Crearea unei biblioteci virtuale care să

x

asigure accesul permanent al publicului larg

vieții

la lucrările științifice și alte studii și

Responsabil IT

materiale de specialitate
4.1.17. Crearea pe web site-ului administrației

x

2

parcului a unei secțiuni care să permită

Responsabil turism
Responsabil IT

vizitatorilor un tur virtul al Centrului de
vizitare și al principalelor obiective turistice
din parc
4.2.

Obiectiv specific: O.S.4.2. Creșterea nivelului de conștientizare al publicului larg cu privire la necesitatea conservării valorilor ariei naturale protejate

4.2.1.

Elaborarea și implementarea Planului anual
de conștientizare și educație ecologică

x

x

x

x

x 2

Responsabil relații
comunități
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4.2.2.

Desfășurarea de activități de conștientizare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații

a diverselor categorii de public țintă cu

comunități

privire la necesitatea conservării valorilor

Rangeri

ariei naturale protejate;
4.2.3.

Realizarea și difuzarea de materiale având x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații

ca

comunități

scop

conștientizarea

necesității

conservării valorilor ariei naturale protejate

Rangeri

(pliante, broșuri, compact disc-uri, filme
documentare, etc.);
4.2.4.

Organizarea de evenimente având ca scop x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații ONG

conștientizarea

comunități

necesității

conservării

valorilor ariei naturale protejate (Ziua

Reprezentanți uat

Rangeri

Porților Deschise, Ziua Parcului Natural
Porțile de Fier, Ziua Europeană a Parcurilor,
etc.).
4.3.

Obiectiv specific: O.S.4.3. Educarea diverselor categorii de public în sensul cunoașterii valorilor ariei naturale protejate și adoptării unei conduite adecvate
în raport cu mediul înconjurător

4.3.1.

Încheierea de protocoale de colaborare cu

x

x

x

x

x 2

unități de învățământ și alte entități
interesate

în

vederea

Responsabil relații Unități de învățământ
comunități

Entități interesate

implementării

activităților de educație ecologică;
4.3.2.

Desfășurarea de activități educaționale x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații Voluntari

dedicate diverselor categorii de public țintă,

comunități
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cu

privire

la

necesitatea

conservării

Rangeri

valorilor ariei naturale protejate și adoptării
unui comportament responsabil în natură;
4.3.3.

Organizarea de tabere, excursii, concursuri

x x

x x

x x

x x

x x

2

Responsabil relații Unități de învățământ

tematice pentru elevii școlilor limitrofe ariei

comunități

naturale protejate, cu scopul formării unei

Rangeri

Voluntari

generații informate și responsabile față de
mediu în general și față de natură în
particular
4.3.4.

Participarea la evenimente și manifestări cu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil relații

rol educativ organizate de terți

comunități
Rangeri

5.

TEMA 5/Obiectiv general 5 : MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE /O.G.5: Managementul eficient al ariilor naturale protejate în scopul atingerii
obiectivelor propuse

5.1.

Obiectiv specific: O.S.5.1. Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare managementului eficient al ariei naturale protejate

5.1.1.

Dotarea și dezvoltarea bazei materiale și x

5.1.2.

x

x

x

x

1

Director

RNP-Romsilva

logistice necesare managementului eficient

Autoritatea

al arei naturale protejate

centrală

Identificarea
accesarea

surselor
programelor

de

finanțare
de

și

finanțare

x

x

x

x

x 1

publică

Director
Contabil șef

disponibile în vederea îmbunătățirii bazei
materiale și logistice a administrației
parcului
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5.2.

Obiectiv specific: O.S.5.2. Implicarea Consiliului Științific în procesul de luare a deciziiilor de management

5.2.1.

Consultarea
Științific

periodică
în

a

vederea

Consiliului x

x x

x x

x x

x x

x 1

Director

Consiliul Științific

x

x

x

x

x 1

Director

Consiliul Științific

fundamentării

deciziilor de management care privesc aria
naturală portejată
5.2.2.

Supunerea spre analiză și avizarea de către
Consiliului Științific a Planului anual de
lucru al administrației parcului

5.3.

Obiectiv specific: O.S.5.3. Luarea deciziilor de management pe baza consultării comunităților locale și a altor categorii de factori interesați

5.3.1.

Organizarea de întâlniri tematice periodice x

x x

x x

x x

x x

x 1

Director

Facori interesați

cu comunitățile locale și toate categoriile de

Responsabil relații Reprezentanți uat

factori interesați, în vederea informării și

comunități

consultării

reciproce

cu

privire

la

propunerile de strategii și planuri de acțiune
specifice, în vederea armonizării acestora
încă din etapa de elaborare;
5.3.2.

Organizarea periodică de consultări ale x

x x

x x

x x

x x

x 1

Director

Consiliul Consultativ de

Consiliului Consultativ de Administrare al

Responsabil relații Administrare

Parcului

comunități

5.4.

Obiectiv specific: O.S.5.4. Implicarea comunităților locale și a altor categorii de factori interesați în managementul ariei naturale protejate

5.4.1.

Încheierea de protocoale de colaborare cu
comunitățile

locale

interesate

și

alte

x

x

x

x

x 2

Responsabil relații Reprezentanți uat
comunități

Factori interesați

categorii de factori interesați, în vederea
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implementării
beneficiul

de

ariei

acțiuni
naturale

schimbului de informații
obiectivelor

de

implementarea

comune

în

protejate,

a

și îndeplinirii

management
acestora,

și

conform

termenelor și condițiilor asumate;
5.4.2.

Organizarea de întâlniri tematice periodice x

x x

x x

x x

x x

x 2

Responsabil relații Reprezentanți uat

cu comunitățile locale și diversele categorii

comunități

de factori interesați, în vederea informării

Rangeri

reciproce

cu

privire

la

Factori interesați

activitatea

desfășurată și a identificării potențialelor
direcții comune de acțiune
5.5.

Obiectiv specific: O.S.5.5. Implicarea voluntarilor în managementul ariei naturale protejate

5.5.1.

Crearea unui program de voluntariat adaptat

x

x

x

x

x 2

nevoilor administrației în vederea asigurării

Responsabil relații
comunități

unui management eficient al ariei naturale
protejate
5.5.2.

Încheierea de protocoale de colaborare cu
unități de învățământ și alte entități
interesate, în vederea atragerii de voluntari
în

scopul

implementării

x

x

x

x

x 2

Responsabil relații Unități de învățământ
comunități

ONG
Voluntari

activităților

specifice de management a ariei naturale
protejate;
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5.5.3.

Alocare

financiară

adecvată

susținerii

x

x

x

x

x 1

Contabil șef

programelor de voluntariat derulate
5.6.

Obiectiv specific: O.S.5.6. Asigurarea resurselor financiare necesare managementului eficient al ariei naturale protejate

5.6.1.

Identificarea nevoilor de finanțare și

x

x

x

x

x 1

evaluarea costurilor necesare asigurării

Director
Contabil șef

managementului eficient al ariei naturale
protejate
5.6.2.

Alocarea financiară adecvată, necesară x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Director

implementării planului de management și

Contabil șef

RNP - Romsilva

asigurării managementului eficient al ariei
naturale protejate
5.7.

Obiectiv specific: O.S.5.7. Suplimentarea resurselor financiare proprii în vederea implementării obiectivelor din planul de management

5.7.1.

Identificarea

activităților

a

căror

x

x

x

x

x 1

implementare necesită accesarea de resurse

Director
Contabil șef

externe de finanțare, precum și identificarea
programelor

de

finanțare

adecvate,

compatibile nevoilor de finanțare ale
administrației parcului
5.7.2.

Elaborarea propunerilor de proiecte și

x

Director

depunerea acestora la finanțator, în vederea

Contabil șef

accesării programelor externe de finanțare

Membrii UIP
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5.7.3.

5.7.4.

Implementarea proiectelor care beneficiază x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Director

de finanțare externă conform termenelor și

Contabil șef

condițiilor asumate

Membrii UIP

Atragerea de surse suplimentare de venituri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Director

(sponsorizări, donații, etc.) în vederea

Contabil șef

asigurării

Rangeri

finanțării

implementării

ONG

activităților de conservare
5.7.5.

Desfășurarea de activități specifice, potrivit x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Director

obiectului de activitate, pentru realizarea de

Contabil șef

venituri proprii, în scopul suplimentării

Rangeri

fondurilor

necesare

implementării

activităților de conservare
5.8.

Obiectiv specific: O.S.5.8. Elaborarea documentelor strategice și de planificare necesare implementării planului de management

5.8.1.

Elaborarea planurilor anuale de lucru, în
vederea

implementării

x

x

x

x

x 1

Director

x

x

x

x

x 1

Specialist științele

activităților

prevăzute în Planul de activități din
cuprinsul planului de management;
5.8.2.

Elaborarea Planului de monitorizare a

vieții

elementelor de biodiversitate
5.8.3.

Revizuirea Strategiei de vizitare a ariei

x

x

x

x

x 1

Responsabil turism

x

x

x

x

x 1

Responsabil

naturale protejate;
5.8.4.

Revizuirea Strategiei de comunicare și a
Planului de comunicare

comunicare
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5.8.5.

Revizuiea

Planului de conștientizare și

x

x

x

x

x 1

educație ecologică
5.8.6.

comunicare

Elaborare proiect de buget de venituri și

x

x

x

x

x 1

Elaborarea Planului anual de pregătire

x

x

x

x

x 1

profesională
5.8.8.

Director
Contabil șef

cheltuieli
5.8.7.

Responsabil

Responsabil
resurse umane

Elaborarea Planului anual de achiziții

x

x

x

x

x 1

Responsabil
achiziții

5.8.9.

Elaborarea Planului anual de investiții

x

x

x

x

x 1

Responsabil
investiții

5.9.

Obiectiv specific: O.S.5.9. Monitorizarea gradului de implementare a planului de management și evaluarea eficienței măsurilor implementate

5.9.1.

Monitorizarea semestrială a gradului de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 1

implementare a planului de management și

Director
Contabil șef

evaluarea eficienței managementului pe
baza rezultatelor obținute în raport cu țintele
propuse
5.9.2.

Ajustarea calendarului de implementare a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 1

activităților, în funcție de rezultatele

Director
Contabil șef

evaluării eficienței managementului, în
vederea atingerii obiectivelor propuse
5.10.

Obiectiv specific: O.S.5.10. Asigurarea managementului adaptativ al ariei naturale protejate

5.10.1. Adaptarea permanentă a măsurilor de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1
management în funcție de rezultatele

Director
Contabil șef
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obținute ca urmare a implementării planului

Responsabil pază

de management, pe baza concluziilor

Responsabil

diagnozei realizate și a analizei tendințelor

comunicare

de evoluție a principalelor elemente care

Responsabil turism

fundamentează deciziile de management,

Responsabil IT

ținând seama de obiectivele de conservare

Specialist științele

ale ariei naturale protejate, de oportunitățile

vieții

disponibile și de capacitatea instituțională a

Rangeri

administrației parcului
5.11.

Obiectiv specific: O.S.5.11. Revizuirea planului de management

5.11.1. Elaborarea formei revizuite a planului de

x

Director
Contabil șef

management al ariilor naturale protejate

Responsabil pază
Responsabil
comunicare
Responsabil turism
Responsabil IT
Specialist științele
vieții
5.11.2. Supunerea, spre analiză a

Consiliului

Consultativ de Administrare, a formei

x

1

Director

Consiliul Consultativ de
Administrare
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revizuite a planului de managemental ariilor
naturale protejate
5.11.3. Supunerea

spre

analiza

și

avizarea

x

1

Director

Consiliului Științific

Consiliul Consultativ de
Administrare

5.11.4. Obținerea avizului Regiei Naționale a

x

1

Director

RNP - Romsilva

x

1

Director

Autorități de mediu

x

1

Director

Agenției

Pădurilor – Romsilva pe forma revizuită a
planului de management
5.11.5. Obținerea avizului de mediu/deciziei etapei
de încadrare pe forma revizuită a planului
de management
5.11.6. Obținerea avizului Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate pe forma

pentru

revizuită a planului de management

Protejate

5.11.7. Depunerea formei revizuite a planului de

x 1

Director

Naționale
Arii

Autoritatea

Naturale
publică

management la autoritatea publică centrală

centrală pentru protecția

pentru protecția mediului în vederea

mediului

aprobării acesteia
5.12.

Obiectiv specific: O.S.5.12. Întărirea capacității instituționale a administrației parcului în vederea eficientizării managementului

5.12.1. Evaluarea anuală a nevoilor de formare

x

x

x

x

x 2

Director

profesională ale personalului administrației

Responsabil

parcului și realizarea

resurse umane

Planului anual de

pregătire profesională
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5.12.2. Instruirea internă, periodică, a personalului x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1
în domeniile specifice de activitate

Director
Contabil șef
Responsabil pază
Responsabil
comunicare
Responsabil turism
Responsabil IT
Specialist științele
vieții

5.13.

Obiectiv specific: O.S.5.13. Îmbunătățirea performanței administrației parcului

5.13.1. Stabilirea de indicatori de performanță

x

x

x

x

x 1

Director

x 1

Director

obiectivi pentru personalul administrației
parcului în vederea evaluării activității
acestuia
5.13.2. Evaluarea

semestrială

a

gradului

de

x

x

x

x

x

x

x

x

x

îndeplinire a indicatorilor de performanță și
adaptarea acestora în funcție de nevoile
administrației
6.

TEMA 6/Obiectiv general 6 : COMUNICARE ȘI IMAGINE/ O.G.6.: Promovarea ariei naturale protejate și îmbunătățirea imaginii Adminstrației Parcului
și a RNP-Romsilva

6.1.

Obiectiv specific: O.S.6.1. Îmbunătățirea nivelului de comunicare în cadrul administrației parcului
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6.1.1.

Actualizarea și implementarea Strategiei de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Responsabil

comunicare și

comunicare

a Planului anual de

comunicare
6.1.2.

Elaborarea și implementarea de proceduri

x

x

x

x

x 2

interne de sistem și specifice adecvate, care

Responsabil
comunicare

să contribuie semnificativ la eficientizarea
managementului în cadrul administrației
6.1.3.

Comunicarea

periodică

administrației,

a

în

obiectivelor,

cadrul x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Director

țintelor

propuse și rezultatelor așteptate, precum și
a mijloacelor concrete de îndeplinire a
acestora;
6.1.4.

6.1.5.

Dezvoltarea

unui

sistem

intranet

de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Director

comunicare în interiorul organizației

Responsabil IT

Îmbunătățirea sistemului informatic de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1

Responsabil IT

colectare și transmitere în timp real a
informațiilor colectate

din teren de

personalul administrației parcului
6.2.

Obiectiv specific: O.S.6.2. Creșterea nivelului de acceptanță a ariei naturale protejate și al măsurilor de management aplicate

6.2.1.

Acordarea de interviuri și participarea la x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil

emisiuni radio și TV, de prezentare și

comunicare

promovare a ariei naturale protejate, a
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rolului

acesteia

și

a

măsurilor

de

management necesare conservării ei
6.2.2.

Editarea periodică de buletine informative x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil

privind

comunicare

activitatea

administrației

ariei

naturale protejate (proiecte implementate,
măsuri de management, etc);
6.2.3.

Actualizarea permanentă a web site-ului și x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil

a paginii de facebook a administrației

comunicare

parcului, cu informații privind activitățile

Responsabil IT

derulate de aceasta;
6.2.4.

Organizarea de întâlniri de lucru tematice x

x

x

x

x

2

cu diverse categorii de factori interesați de

Responsabil
comunicare

pe raza ariei naturale protejate și din zonele
limitrofe acesteia, în vederea comunicării
reciproce a strategiilor și planurilor de
acțiune pe termen scurt, mediu și lung și
armonizării acestora;
6.2.5.

Informarea

periodică

a

Consiliului x

Consultativ de Administrare cu privire la
activitatea

administrației

parcului

x x

x x

x x

x x

x 2

Responsabil
comunicare

și

măsurile de management aplicate/propuse,
care le pot afecta interesele
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6.2.6.

Aplicarea periodică de chestionare de x

x x

x x

x x

x x

x 2

Responsabil

evaluare a nivelului de acceptanță a ariei

comunicare

naturale protejate de către comunităților

Responsabil IT

locale și a măsurilor de management
aplicate
6.2.7.

Crearea pe web site-ul administrației x

x x

x x

x x

x x

x 2

Responsabil

parcului a unei secțiuni dedicată formulării

comunicare

de sugestii/recomandări de îmbunătățire a

Responsabil IT

managementului,

destinată

vizitatorilor

site-ului
6.3.

Obiectiv specific: O.S.6.3. Creșterea ariei de promovare a ariei naturale protejate

6.3.1.

Participarea

la

conferințe,

seminarii, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

evenimente, manifestări, târguri, din țară și

Responsabil
comunicare

străinătate în scopul promovării ariei
naturale protejate
6.3.2.

Încheierea de protocoale de colaborare cu

x

x

x

x

x 2

Responsabil

entități din țară și străinătate având ca

comunicare

obiectiv promovarea ariei naturale protejate

Responsabil IT

(tur- operatori din turism, etc.);
6.4.

Obiectiv specific: O.S.6.4. Îmbunătățirea imaginii administrației parcului și a RNP-Romilva

6.4.1.

Acordarea de interviuri și participarea la x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil

emisiuni radio și TV, de prezentare a

comunicare

proiectelor

implementate

de

către
1429

administrația parcului, a strategiilor și
planurilor

de

acțiune

și

activităților

desfășurate de aceasta
6.4.2.

Editarea periodică de buletine informative
privind

activitatea

administrației

x

x

x

x

x 2

ariei

Responsabil
comunicare

naturale protejate (proiecte implementate,
măsuri de management, etc);
6.4.3.

6.4.4.

Participarea la evenimente și manifestări x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil

locale tradiționale și culturale, organizate de

comunicare

comunitățile locale

Rangeri

Actualizarea permanentă a web site-ului și x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

Responsabil

a paginii de facebook a administrației

comunicare

parcului, cu informații privind activitățile

Responsabil IT

derulate de aceasta
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8.2. Estimarea resurselor necesare
Estimarea resurselor necesare implementării activităților planificate este o acțiune esențială în
scopul atingerii obiectivelor propuse.
Acțiunea necesită o analiză atentă atât a resurselor umane și materiale existente la momentul
elaborării dar și necesitățile de viitor de completare/modernizare/dezvoltare a acestora pentru a se asigura
eficiența măsurilor întreprinse, avându-se în vedere mobilitatea acestor măsuri influențate de apariția unor
noi factori de influență antropici: economici, sociali sau culturali, dar și naturali: schimbări climatice,
fenomene naturale extreme.
Prin H.G. 230 / 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, a parcurilor naţionale şi a parcurilor
naturale şi constituirea administraţiilor acestora, numărul de personal aferent Administraţiei Parcului
Natural Porţile de Fier era de 23 de salariaţi, din care:
-director
-responsabil activitate pază-turism
-responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică
-responsabil tehnologia informaţiei
-economist
-biolog
-17 agenţi de teren
La data actuală a analizei, resursele umane existente sunt reprezentate de 21 salariați, după cum
urmează: director, contabil șef, responsabil activitate pază, consilier juridic, responsabil IT, specialist
științele vieții, specialist educație ecologică, 14 rangeri.
Avându-se în vedere suprafața totală a ariei protejate cu multitudinea de specii, habitate și peisaje
ce trebuiesc monitorizate, precum și faptul că o serie de activități specifice de management a funcționării
unității, cum ar fi: secretariat, casierie, magazie, resurse umane, saalrizare, arhivare, nu sunt acoperite cu
posturi, este stringent necesară majorarea organigramei administrației parcului cu cel puțin 4 posturi, din
care: 2 posturi rangeri în zona județului Caraș Severin, un post de specialist în științele vieții și un post de
responsabil activitate turism. Justificarea necesității majorării organigramei administrației parcului cu cele
4 posturi este redată de următoarele considerente:
-1 post de biolog, în centrala APNPF, justificat prin:
-suprafața mare a PNPF de 128.196 ha, potrivit PM aprobat prin HG 1048/2013, cu intindere
pe 2 județe:Mehedinți și Caraș Severin, distanța între estremitatea estică și cea vestică a parcului fiind de
cca.175 km

1431

-Peste suprafața PNPF se suprapun și siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul DunăriiBaziaş-Porţile de Fier, în suprafaţă de 10124,4 ha; ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de
118141,6 ha, precum și ROSCI0206 Porţile de Fier, în suprafaţă de 124293,0 ha;
-Numărul foarte mare de elemente de biodiversitate și peisaj ce trebuiesc monitorizate,
respectiv:
-flora cu : Phycophyta, cu 71 familii, 171 genuri şi 549 specii; Lychenophyta, cu 34
familii, 67 genuri şi 375 specii; Fungi, cu 48 familii, 252 genuri şi 1077 specii; Bryophyta, cu 31 familii,
98 genuri şi 296 specii; Cormophyta, cu 67 de ordine cu 114 familii, 540 de genuri, 1395 de specii, 272 de
subspecii şi 5 varietăţi.
-fauna cu 5205 taxoni, dintre care 4873 nevertebrate şi 332 vertebrate.
-36 tipuri de habitate din care 6 prioritare
-140 puncte de observație peisaje
-numărul mare de solicitări avizare, ale căror amplasamente trebuiesc vizitate pentru
emiterea avizului, respectiv o medie de cca.250 solicitări/an calendaristic
-coordonare activitate și instructaje specifice pentru 14 rangeri, respectiv centralizare lunară
a fiselor de observatie a rangerilor pentru toate speciile, habitatele și peisajele vizate, în vederea completării
bazei de date
-membru UIP în implementarea proeictelor cu fonduri europene, precum și implementarea
unor activități specifice;
-2 posturi ranger, pentru zona de activitate aferentă județului Caraș Severin, justificate prin:
-suprafața mare a PNPF de 128.196 ha, potrivit PM aprobat prin HG 1048/2013, cu intindere
pe 2 județe:Mehedinți și Caraș Severin, distanța între estremitatea estică și cea vestică a parcului fiind de
cca.175 km;
-Peste suprafața PNPF se suprapun și siturile Natura 2000: ROSPA0026 Cursul DunăriiBaziaş-Porţile de Fier, în suprafaţă de 10124,4 ha; ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, în suprafaţă de
118141,6 ha, precum și ROSCI0206 Porţile de Fier, în suprafaţă de 124293,0 ha;
-numărul mare de uat cu localitățile aferente, respectiv 17 uat cu 33 localități în cele 2 județe
Craș Severin și Mehedinți;
-suprafața mare avută în gestiune/responsabilitate pentru fiecare ranger, respectiv o medie
de 9156,8 ha/ranger din care: 8400,6 ha/ranger pentru MH și 9913,1 ha/ranger pentru CȘ.
-actualmente din cele 14 posturi de ranger, din care: 7 pe jud.Mehedinți și 7 pe jud.Caraș
Severin, 10 posturi sunt ocupate de rangeri cu domiciliul din jud.Mehedinți și 4 cu domiciliul din jud.Caraș
Severin. Deci, 3 rangeri fac o navetă medie de 80 km.
-numărul mare de instituții de învățământ, respectiv 33, pentru activități de conștientizare;
-imlementarea unor activități din proiectele cu fonduri europene
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-1 post responsabil activitate turism, justificat prin:
-necesitatea creșterii cuantumului veniturilor proprii prin prestatii turistice către vizitatori,
respectiv: 15 trasee de vizitare și 2 puncte de îmbarcare vizitatori.
-creșterea anuală, a numărului de vizitatori la multe puncte cu potențial de vizitare ridicat;
-dezvoltarea și menținerea în stare de funcționare a infrastructurii de vizitare
Deasemeni, este stringent necesară instruirea permanentă a personalului atât în ceea ce privește
implementarea eficientă a măsurilor de conservare planificate dar și în ceea ce privește relațiile sociale cu
comunitățile locale și vizitatorii.
Infrastructura de funcționare, respectiv dotările cu mașini, utilaje, birotică etc. este suficientă ,
administrația parcului având preocupări permanente de îmbunătățire/modernizare a acesteia atât din
veniturile proprii realizate anual cât și prin cele 8 proiecte cu fonduri europene nerambursabile
implementate până la data analizei.
Fondurile alocate , potrivit unui scenariu optim de implementare a tuturor măsurilor de conservare,
sunt insuficiente, din aceste considerente existând o preocupare permanentă pentru accesarea programelor
de finanțare pentru măsurile de conservare a biodiversității și peisajului, precum și atragerea comunităților
locale și a voluntarilor în comanagemntul ariei protejate, respectiv sprijin efectiv în implementarea unor
activități.
Este astfel, oportună și necesară, alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru implementarea
tuturor activităților care vizează conservarea biodiversității și peisajului, iar activitățile specifice de
management și funcționare să fie suportate din veniturile proprii realizate.
La efectuarea analizei și estimarea resurselor materiale necesare s-a ținut cont de necesitatea
implementării tuturor activităților propuse, în condiții calitative și cantitative corespunzătoate, astel încât
să se garanteze eficiența acestora în scopul asigurării unei stări de conservare favorabilă pentru
biodiversitatea și peisajul din arealul protejat aflat în administrare, luându-se astfel în calcul scenariul
optim.
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Estimarea resurselor necesare
Tabel nr.1477

Resurse
Umane
Nr

Activitate
Total
(zile/om)

Resurse Materiale (altele decât cele
necesare dotării permanente a
custodelui)
Denumire

UM

Cantitate

Resurse financiare estimate
Alocare
subprogram
Total (lei)

Sursa fonduri

1.

TEMA 1/Obiectiv general 1 : MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII/ O.G.1.Conservarea patrimoniului natural protejat

1.1.

Obiectiv specific: O.S.1.1.Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a speciilor și habitatelor de interes comunitar prin realizarea studiilor de
inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a acestora

1.1.1. Inventarirea

speciilor

de

interes

175

comunitar citate în Formularul Standard

Salarii B

ore

1400

53.620

RNP

Carburant

litri

1.500

7.500

Fonduri externe

Salarii B

ore

1400

53.620

RNP

Salarii IT

ore

1400

48.720

Fonduri externe

Carburant

litri

1.500

7.500

Salarii B

ore

1400

53.620

RNP

Salarii IT

ore

1400

48.720

Fonduri externe

Carburant

litri

1.500

7.500

al siturilor dar neidentificate în teren pe
durata planului de management anterior
1.1.2. Cartografierea

speciilor

de

interes

350

comunitar din Formularul Standard al
siturilor
1.1.3. Cartografierea habitatelor de interes
comunitar din Formularul Standard al
situlurilor

350

1434

1.1.4. Evaluarea
speciilor

stării
și

de

conservare

habitatelor

de

a

50

Salarii B

ore

400

15.320

interes

RNP
Fonduri externe

comunitar cartografiate
1.1.5. Încheierea de protocoale de colaborare

50

Salarii RC

ore

400

14.960

RNP

50

Salarii RC

ore

400

14.960

RNP

180

Salarii D

ore

720

39.240

RNP

Salarii B

ore

720

27.576

Fonduri externe

Salarii CȘ

ore

720

31.536

cu unități de învățământ universitar,
institute de cercetare și alte entități de
profil din țară și străinătate, în vederea
realizării de studii de inventariere,
cartografiere și evaluare a stării de
conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar și implementarea
acestora

conform

termenelor

și

condițiilor asumate
1.1.6. Dezvoltarea de programe de voluntariat
științific în vederea realizării de studii de
inventariere, cartografiere și evaluare a
stării de conservare a speciilor și
habitatelor de interes comunitar;
1.1.7. Accesarea de surse externe de finanțare
și implementarea de proiecte având ca
obiectiv

realizarea

de

studii

de

inventariere, cartografiere și evaluare a
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stării de conservare a speciilor și
habitatelor de interes comunitar;
Total obiectiv specific 1.1

n/a

424.392 n/a

1.2. Obiectiv specific: O.S.1.2. Monitorizarea elementelor de biodiversitate de interes conservativ cartografiate din arealul sitului
1.2.1. Implementarea
monitorizare

Planului
a

anual

elementelor

de

260

Salarii B

ore

2.080

79.664

RNP

de

3.640

Salarii R

ore

29.120

949.312

Fonduri externe

Carburant

litri

3.000

15.000

Salarii B

ore

2.080

79.664

biodiversitate de interes conservativ din
arealul sitului (specii, habitate, peisaje,
parametri fizico-chimici ai apei, etc.);
1.2.2. Evaluarea permanentă a presiunilor și
amenințărilor

asupra

ariei

260

naturale

RNP
Fonduri externe

protejate și asupra elementelor de
biodiversitate de interes conservativ;
1.2.3. Amplasarea de camere cu senzori de
mișcare în zonele de mișcare/trecere și
în punctele de hrănire ale speciilor de
carnivore mari din arealul sitului, în
vederea

monitorizării

70

Salarii B

ore

560

3.619

3.640

Salarii R

ore

29.120

949.312

Carburant

litri

27.300

136.500

RNP
Fonduri externe

populațiilor

acestora și a eventualelor fapte ilegale
care pot genera un impact negativ asupra
acestor
Total obiectiv specific 1.2.

n/a

2.364.163
2.013.277

n/a
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Obiectiv specific: O.S.1.3. Conservarea zonelor de protecţie integrală ale parcului natural
1.3.
1.3.1. Refacerea

periodică,

în

teren,

a

350

marcajelor limitelor zonelor de protecție

Salarii R

ore

2.800

91.280

RNP

Carburant

litri

2.625

13.125

Fonduri externe

Salarii R

ore

29.120

949.312

RNP

Carburant

litri

27.300

136.500

Fonduri externe

Salarii R

ore

29.120

949.312

RNP

Carburant

litri

27.300

136.500

Salarii P

ore

400

18.560

integrală a Parcului Natural Porțile de
Fier
1.3.2. Monitorizarea

permanentă

a

3.640

activităților în zonele de protecție
integrală a Parcului Natural Porțile de
Fier

în

vederea

identificării,

cartografierii și evaluării evetualelor
presiuni exercitate asupra elementelor
de interes conservativ și adaptarea
corespunzătoare

a

măsurilor

de

management
1.3.3. Desfășurarea de acțiuni de patrulare în

3.640

vederea prevenirii și combaterii faptelor
de natură ilegală în arealul siturilor
1.3.4. Încheierea de protocoale de colaborare

50

RNP

cu autorități și instituții cu competențe
de verificare și control pe raza siturilor,
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și implementarea de activități comune
de verificare și control, în vederea
prevenirii și combaterii faptelor de
natură ilegală în arealul acestora;
Total obiectiv specific 1.3.
1.4.

n/a

n/a

2.294.589

Obiectiv specific: O.S.1.4. Menținerea/restabilirea într-o stare de conservare favorabilă speciilor și habitatelor de interes conservativ prin
implementarea de măsuri de management specifice

1.4.1.

Identificarea

și

cartografierea

habitatelor naturale degradate

1.4.2.

Reglementarea

70

Salarii B

ore

560

3.619

3.640

Salarii R

ore

29.120

949.312

Carburant

litri

27.300

136.500

managementului

260

Salarii D

ore

2.080

113.360

forestier în sensul urmăririi păstrării

260

Salarii P

ore

2.080

96.512

10

Salarii T

ore

80

2.520

RNP
Fonduri externe

RNP

tipului natural fundamental de pădure
și conservării pădurilor (arboretelor)
mature
asigurării

de

foioase,

în

habitatelor

vederea
favorabile

necesare speciilor de lilieci, precum și
a speciilor de neverebrate
1.4.3.

Elaborarea Regulamentului de vizitare

RNP

al peșterilor din arealul siturilor
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1.4.4.

Încheierea de protocoale de colaborare

50

Salarii P

ore

400

18.560

RNP

activităților

260

Salarii D

ore

2.080

113.360

RNP

susceptibile să genereze un impact

260

Salarii P

ore

2.080

96.512

260

Salarii RC

ore

2.080

77.792

260

Salarii B

ore

2.080

79.664

Carburant

litri

1.950

9.750

cu gestionarii fondurilor cinegetice
suprapuse ariei naturale protejate în
vederea implementării de măsuri
adecvate

de

management

pentru

speciile protejate de interes cinegetic
1.4.5.

Reglementarea

negativ asupra speciilor protejate de
amfibieni și ihtiofaună, în vederea
prevenirii

fragmentării

favorabile

speciilor

habitatelor
și

izolării

populaților acestora, în special în
perioada de reproducere a acestora
1.4.6.

Monitorizarea întinderii și suprafeței

260

Salarii B

ore

2.080

79.664

RNP

acumulărilor temporare și permanente

3.640

Salarii R

ore

29.120

949.312

Fonduri externe

Carburant

litri

27.300

136.500

de

apă

ce

constituie

habitate

favorabile pentru speciile protejate de
de amfibieni și ihtiofaună
Total obiectiv specific 1.4.
1.5.

n/a

n/a

2.862.937

Obiectiv specific: O.S.1.5. Reglementarea activităților / planurilor / proiectelor susceptibile a avea un impact negativ asupra ariei naturale protejate
și/sau a elementelor naturale protejate de interes conservativ
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1.5.1.

Analiza și avizarea amenajamentelor

10

Salarii D

ore

80

4.360

silvice

10

Salarii P

ore

80

3.712

10

Salarii RC

ore

80

2.992

10

Salarii B

ore

80

3.064

10

Salarii T

ore

80

2.520

la

260

Salarii D

ore

2.080

113.360

punerea în valoare a arboretelor din

260

Salarii P

ore

2.080

96.512

Reglementarea prin avize a proiectelor

260

Salarii D

ore

2.080

113.360

de infrastructură feroviară și rutieră în

260

Salarii P

ore

2.080

96.512

260

Salarii RC

ore

2.080

77.792

260

Salarii B

ore

2.080

79.664

Carburant

litri

1.950

9.750

pentru

fondul

forestier

suprapus siturilor

1.5.2.

Emiterea

condițiilor

specifice

RNP

RNP

fondul forestier suprapus siturilor și
pentru

activitatea

de

exploatare

forestieră în arealul sacestora;
1.5.3.

vederea
habitatelor

asigurării
specifice

permeabilității
speciilor

de

protejate din arealul siturilor

1.5.4.

Analiza și avizarea cotelor de recoltă a

5

Salarii D

ore

40

2.180

faunei de interes cinegetic din arealul

5

Salarii P

ore

40

1.856

5

Salarii RC

ore

40

1.496

RNP

RNP
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siturilor la care vânătoarea este

5

Salarii B

ore

40

1.532

Analiza și avizarea planurilor de

5

Salarii D

ore

40

2.180

management cinegetic întocmite de

5

Salarii P

ore

40

1.856

5

Salarii RC

ore

40

1.496

5

Salarii B

ore

40

1.532

Monitorizarea respectării condițiilor

60

Salarii P

ore

480

22.272

prevăzute prin avizele, acordurile

840

Salarii R

ore

6.720

219.072

permisă;
1.5.5.

gestionarii

fondurilor

cinegetice

suprapuse siturilor

1.5.6.

RNP

RNP

emise
Total obiectiv specific 1.5.

859.070

Total obiectiv general 1
2.

n/a

8.805.151

TEMA 2/Obiectiv general 2 : UTILIZAREA TERENURILOR ȘI RESURSELOR NATURALE/O.G.2.Conservarea tradițiilor locale, a practicilor
tradiționale de utilizare a terenurilor și resurselor naturale

2.1.

Obiectiv specific: O.S.2.1. Păstrarea folosințelor tradiționale a terenurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale

2.1.1.

Armonizarea planurilor de dezvoltare

10

Salarii D

ore

80

4.360

și management sectoriale cu planul de

10

Salarii P

ore

80

3.712

10

Salarii RC

ore

80

2.992

management al ariei naturale protejate

RNP
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2.1.2.

10

Salarii B

ore

80

3.064

Informarea deținătorilor de terenuri cu

85

Salarii D

ore

680

37.060

RNP

privire la restricțiile și interdicțiile de

85

Salarii RC

ore

680

25.432

Fonduri externe

Carburant

litri

1.275

6.375

utilizare a terenurilor și valorificarea
resurselor naturale impuse prin planul
de management
2.1.3.

Informarea deținătorilor de terenuri cu

85

Salarii D

ore

680

37.060

RNP

privire la mecanismele de finanțare și

85

Salarii RC

ore

680

25.432

Fonduri externe

Carburant

litri

1.275

6.375

modalitățile de accesare a fondurilor
destinate compensării acestora pentru
pierderile

financiare

suferite

ca

urmare a respectării restricțiilor și
interdicțiilor de utilizare a terenurilor
și resurselor și acordarea sprijinului
necesar accesării acestor programe
2.1.4.

Elaborarea unui ghid de bune practici

10

Salarii D

ore

80

4.360

RNP

de utilizare a pajiștilor și diseminarea

10

Salarii RC

ore

80

2.992

Fonduri externe

10

Salarii B

ore

80

3.064

acestora către deținătorii de terenuri.
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Total obiectiv specific 2.1.

n/a

2.2.

Obiectiv specific: O.S.2.2. Păstrarea și promovarea tradițiilor și activităților tradiționale locale

2.2.1.

Identificarea

și

documentarea

85

obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.2.

Organizarea

în

parteneriat

cu

85

reprezentanții comunităților locale de

162.278 n/a

Salarii RC

Ore

680

25.432

RNP

Carburant

litri

1.275

6.375

Salarii RC

Ore

680

25.432

RNP

Carburant

litri

1.275

6.375

Fonduri externe

Salarii RC

Ore

680

25.432

RNP

Carburant

litri

1.275

6.375

Fonduri externe

Salarii RC

ore

400

13.920

RNP

manifestări/evenimente de promovare
a obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.3.

Participarea

la

85

manifestările/evenimentele locale de
promovare a obiceiurilor și tradițiilor
locale

organizate

de

administrativ-teritoriale

unitățile
din

raza

siturilor
2.2.4.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu

diferite

categorii

de

50

factori

interesați aparținând comunităților
locale din arealul sitului, cu scopul
promovării produselor ecoturistice și
implementarea

acestora

conform

condițiilor și termenelor asumate
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Total obiectiv specific 2.2.

n/a

Total obiectiv general 2

109.341
n/a

3.

TEMA 3/Obiectiv general 3 : TURISM / O.G.3. Dezvoltarea turismului durabil

3.1.

Obiectiv specific: O.S.3.1. Dezvoltarea turismului durabil

3.1.1.

Actualizarea

și

n/a

271.619

implementarea

65

Salarii D

ore

520

28.340

Strategiei de vizitare a ariei naturale

505

Salarii T

ore

4.040

127.260

50

Salarii T

Ore

400

12.600

Carburant

litri

750

3.750

Salarii T

Ore

400

12.600

Carburant

litri

750

3.750

RNP

protejate
3.1.2.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu

diverse

interesați

în

turismului

categorii
vederea
durabil,

de

factori

RNP

dezvoltării
bazat

pe

valorificarea resurselor naturale ale
ariei naturale protejate, a obiectivelor
culturale, a tradițiilor și produselor
locale
3.1.3.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu unități de cazare și/sau servire a

50

RNP

mesei, în vederea diseminării de
materiale

de

promovare

a

ariei

naturale protejate și a serviciilor
turistice

oferite

de

administrația

parcului și partenerii acesteia
1444

3.1.4.

Elaborarea

și

difuzarea

către

50

vizitatori, de materiale informative și

Salarii T

Ore

400

12.600

RNP

Carburant

litri

750

3.750

Fonduri externe

Salarii T

Ore

400

12.600

RNP

Carburant

litri

1.875

9.375

Fonduri externe

RNP

educative (hărți, pliante, broșuri etc.)
cu rol de conștientizare a acestora cu
privire

la

necesitatea

conservării

valorilor ariei naturale protejate și
practicării

turismului

responsabil

(durabil);
3.1.5.

Participarea la târguri de turism și
diverse evenimente
scopul

promovării

protejate și

50

de profil, în
ariei

naturale

a serviciilor oferite

vizitatorilor de către administrația
parcului și partenerii acesteia;
3.1.6.

Elaborarea/actualizarea și postarea pe

5

Salarii T

Ore

400

12.600

web site-ul administrației parcului a

5

Salarii IT

ore

400

13.920

85

Salarii T

Ore

680

21.420

1.190

Salarii R

Ore

9.520

310.352

regulamentului de vizitare al ariei
naturale protejate și

diferitelor

obiective turistice
3.1.7.

Monitorizarea
evenimentelor/manifestărilor

care

RNP

implică un aflux mare de turiști în aria
1445

naturală

protejată,

desfășurării

acestora

pe

durata

în

vederea

Carburant

litri

19.125

95.625

prevenirii poluării mediului și/sau
apariției

unor

incidente

nedorite

(incendii, furt de material lemnos, acte
de vandalism, etc).
Total obiectiv specific 3.1.

n/a

680.542 n/a

3.2.

Obiectiv specific: O.S.3.2. Dezvoltarea/întreținerea/refacerea infrastructurii de vizitare a ariei naturale protejate

3.2.1.

Reabilitarea/refacerea infrastructurii
turistice

existente

și

întreținerea

85

Salarii T

Ore

680

21.420

RNP

1.190

Salarii R

Ore

9.520

310.352

Fonduri externe

Carburant

litri

19.125

95.625

70

Salarii T

Ore

560

17.640

RNP

70

Salarii R

Ore

560

18.256

Fonduri externe

Carburant

litri

420

2.100

periodică a acesteia

3.2.2.

3.2.3.

Amenajarea de noi trasee tematice

Identificarea de programe de finanțare

150

Salarii D

Ore

1.200

65.400

și implementarea de proiecte având ca

150

Salarii T

Ore

1.200

37.800

150

Salarii CȘ

Ore

1.200

52.560

728

Salarii R

Ore

5.824

189.862

obiectiv reabilitarea / refacerea /
dezvoltarea infrastructurii de vizitare

RNP

1446

Carburant

litri

1.125

Total obiectiv specific 3.2.

n/a

3.3.

Obiectiv specific: O.S.3.3. Diversificarea serviciilor turistice oferite

3.3.1.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu

diferite

5.625

categorii

de

50

factori

816.640 n/a

Salarii T

Ore

400

12.600

Carburant

litri

750

3.750

RNP

interersați în vederea dezvoltării și
implementării unor programe turistice
complexe
3.3.2.

Postarea pe web site-ul administrației

5

Salarii T

Ore

400

12.600

parcului și actualizarea permanentă a

5

Salarii IT

ore

400

13.920

informațiilor
vizitatori

de

interes

(programelor

RNP

pentru
turistice

oferite, obiectivele turistice, date de
contact ale principalelor unități de
cazare, starea traseelor de vizitare,
etc.) și actualizarea periodică a
acestora
Total obiectiv specific 3.3.

n/a

42.870 n/a

3.4.

Obiectiv specific: O.S.3.4. Managementul vizitatorilor vizitatorilor și evaluarea impactului turismului asupra ariei naturale protejate

3.4.1.

Monitorizarea

vizitatorilor

prin

150

Salarii T

Ore

1.200

37.800

RNP

aplicarea de chestionare de evaluare a

2100

Salarii R

Ore

16.800

547.680

Fonduri externe
1447

profilului acestora și a experienței

Carburant

litri

16.875

84.375

trăite în aria protejată
3.4.2.

Evaluarea periodică a facilităților și

150

Salarii T

Ore

1.200

37.800

RNP

serviciilor turistice oferite de unitățile

2100

Salarii R

Ore

16.800

547.680

Fonduri externe

Carburant

litri

16.875

84.375

de profil din aria naturală protejată și
zona limitrofă acesteia
3.4.3.

Evaluarea impactului diverselor forme

5

Salarii D

Ore

40

2.180

RNP

de

5

Salarii B

Ore

40

1.532

Fonduri externe

150

Salarii T

litri

1.200

37.800

2100

Salarii R

16.800

547.680

Carburant

16.875

84.375

turism

asupra

ariei

naturale

protejate și adaptarea corspunzătoare
a măsurilor de management

Total obiectiv specific 3.4.
Total obiectiv general 3
4.

n/a
n/a

2.013.277 n/a
3.553.329

TEMA 4/Obiectiv general 4 : INFORMARE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ/O.G.4.Creșterea nivelului de informare,
conștientizare și educare a publicului larg și a diverselor categorii de factori interesați, cu privire la valorile ariei naturale protejate și la necesitatea
conservării acestora

4.1.

Obiectiv specific: O.S.4.1. Creșterea nivelului de informare al publicului larg privind valorile ariei naturale protejate și activitatea administrației
parcului

1448

4.1.1.

Actualizarea

și

Implementarea

5

Salarii D

Ore

40

2.180

Strategiei de comunicare și a Planului

70

Salarii RC

Ore

560

20.944

Acordarea de interviuri și participarea

20

Salarii D

Ore

160

8.720

la emisiuni radio și TV, de prezentare

20

Salarii B

Ore

160

6.128

20

Salarii RC

ore

160

5.984

buletine

5

Salarii D

Ore

40

2.180

activitatea

5

Salarii CȘ

Ore

40

1.752

5

Salarii P

Ore

40

1.856

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

5

Salarii B

Ore

40

1.532

5

Salarii IT

Ore

40

1.392

5

Salarii T

ore

40

1.260

Organizarea de expoziții de fotografii

20

Salarii RC

Ore

160

5.984

având ca tematică valorile ariei

20

Salarii B

Ore

160

6.128

20

Salarii IT

Ore

160

5.568

20

Salarii T

Ore

160

5.040

RNP

anual de comunicare
4.1.2.

și promovare a valorilor ariei naturale
protejate

4.1.3.

Editarea
informative

periodică
privind

de

administrației ariei naturale protejate

4.1.4.

naturale protejate

RNP

RNP

RNP
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Materiale

4.1.5.

6.000

Carburant

litri

300

1.500

Încheierea de protocoale de colaborare

5

Salarii D

Ore

40

2.180

cu unități de învățâmânt și alte entități

5

Salarii RC

ore

40

1.496

Încheierea de protocoale de colaborare

5

Salarii D

Ore

40

2.180

cu posturi de radio și televiziune

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

Servicii

Nr.dif

40

14.000

RNP

interesate având ca scop informarea
diferitelor categorii de public țintă cu
privire la valorile ariei naturale
protejate și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor
asumate
4.1.6.

având ca obiectiv difuzarea de scurte
materiale audio/video de promovare a

RNP

valorilor ariei naturale protejate și
implementarea

acestora

conform

condițiilor și termenelor asumate
4.1.7.

Încheierea de protocoale de colaborare

5

Salarii D

Ore

40

2.180

cu persoane juridice având ca obiect

20

Salarii RC

Ore

160

1.496

Carburant

litri

1500

7.500

de activitate servicii de cazare și/sau
masă și cu tur – operatorii din turism
ce activează pe raza ariei naturale

Materiale

RNP

15.000
1450

protejate,

în

scopul

informării

clienților cu privire la valorile ariei
naturale și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor
asumate
4.1.8.

Realizarea

de

panouri/refacerea

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

RNP

panourilor

informative

5

Salarii B

Ore

40

1.532

Fonduri externe

5

Salarii IT

Ore

40

1.392

aflux mare de vizitatori, precum și în

5

Salarii T

Ore

40

1.260

alte

42

Salarii R

ore

336

10.954

Materiale

buc

150

225.000

Carburant

litri

630

3.150

privind

valorile ariei naturale protejate și
amplasarea acestora în în zonele cu

zone

de

interes

pentru

administrația parcului

4.1.9.

Amenajarea unor trasee tematice cu

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

RNP

rol de informare a vizitatorilor cu

5

Salarii B

Ore

40

1.532

Fonduri externe

5

Salarii T

Ore

40

1.260

56

Salarii R

ore

448

14.605

Materiale

buc

14

50.400

Carburant

litri

840

4.200

privire la patrimoniul natural protejat
din zonă

1451

4.1.10. Realizarea și difuzarea de materiale

5

Salarii D

Ore

40

2.180

RNP

informative privind valorile ariei

5

Salarii CȘ

Ore

40

1.752

Fonduri externe

5

Salarii P

Ore

40

1.856

etc.), regulile de vizitare, restricțiile și

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

interdicțiile

impuse

pentru

5

Salarii B

Ore

40

1.532

conservarea

patrimoniului

natural,

5

Salarii IT

Ore

40

1.392

activitățile

specifice

5

Salarii T

Ore

40

1.260

280

Salarii R

Ore

2.240

73.024

Materiale

Buc

100.000

90.000

Carburant

litri

4.200

21.000

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

RNP

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

Fonduri externe

10

Salarii B

ore

80

3.064

naturale protejate (pliante, broșuri,
compact disc-uri, filme documentare,

precum

și

realizate de administrația parcului

4.1.11. Întreținerea/refacerea și completarea
infrastructurii de informare existentă

Materiale
4.1.12. Organizarea
informare

de
și

evenimente

promovare

a

15.000

de

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

ariei

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

Fonduri externe
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naturale
Deschise,

protejate
Ziua

(Ziua

Porților

10

Salarii P

Ore

80

3.712

Parcului

Natural

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

Porțile de Fier, Ziua Europeană a
Parcurilor, etc.);

Materiale

20.000

Carburant

litri

750

3.750

4.1.13. Participarea la conferințe, seminarii,

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

sesiuni de comunicări în domeniul

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

Fonduri externe

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

Carburant

litri

750

3.750

biodiverității

și

ariilor

natural

protejate;

4.1.14. Aplicarea periodică de chestionare de

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

RNP

evaluare a nivelului de informare a

10

Salarii B

Ore

80

3.064

Fonduri externe
1453

publicului larg cu privire la valorile

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

ariei naturale protejate

10

Salarii T

Ore

80

2.520

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

Materiale

4.1.15. Restructurarea/actualizarea

20.000

Carburant

litri

750

3.750

paginii

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

web a administrației parcului în

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

RNP

10

Salarii B

Ore

80

3.064

Fonduri externe

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

4.1.17. Crearea pe web site-ului administrației

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

RNP

parcului a unei secțiuni care să permită

10

Salarii B

Ore

80

3.064

Fonduri externe

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

vederea

creșterii

atractivității

informațiilor prezentate
4.1.16.. Crearea unei biblioteci virtuale care să
asigure

accesul

permanent

al

publicului larg la lucrările științifice și
alte studii și materiale de specialitate

vizitatorilor un tur virtul al Centrului
de vizitare și al principalelor obiective
turistice din parc

Servicii

RNP

25.000
1454

Total obiectiv specific 4.1.
4.2.

n/a

911.367 n/a

Obiectiv specific: O.S.4.2. Creșterea nivelului de conștientizare al publicului larg cu privire la necesitatea conservării valorilor ariei naturale
protejate

4.2.1.

Elaborarea și implementarea Planului

15

Salarii RC

Ore

120

4.488

RNP

de

15

Salarii RC

Ore

120

4.488

RNP

conștientizare a diverselor categorii de

840

Salarii R

Ore

6.720

219.072

Carburant

litri

6.300

31.500

4.488

anual de conștientizare și educație
ecologică
4.2.2.

Desfășurarea

de

activități

public țintă cu privire la necesitatea
conservării valorilor ariei naturale

Fonduri externe

protejate;
4.2.3.

Realizarea și difuzarea de materiale

15

Salarii RC

Ore

120

având

840

Salarii R

Ore

6.720

219.072

Carburant

litri

6.300

31.500

ca

scop

conștientizarea

necesității conservării valorilor ariei
naturale protejate (pliante, broșuri,

Materiale

compact disc-uri, filme documentare,

RNP
Fonduri externe

15.000

etc.);
4.2.4.

Organizarea de evenimente având ca

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

scop

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

Fonduri externe

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

conștientizarea

necesității

conservării valorilor ariei naturale
protejate (Ziua Porților Deschise, Ziua

1455

Parcului Natural Porțile de Fier, Ziua

10

Salarii B

Ore

80

3.064

Europeană a Parcurilor, etc.).

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

Materiale
Carburant

20.000
litri

750

Total obiectiv specific 4.2.
4.3.

3.750
n/a

612.806 n/a

Obiectiv specific: O.S.4.3. Educarea diverselor categorii de public în sensul cunoașterii valorilor ariei naturale protejate și adoptării unei conduite
adecvate în raport cu mediul înconjurător

4.3.1.

Încheierea de protocoale de colaborare

15

Salarii RC

Ore

120

4.488

RNP

activități

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

RNP

diverselor

10

Salarii B

Ore

80

3.064

Fonduri externe

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

naturale protejate și adoptării unui

10

Salarii T

Ore

80

2.520

comportament responsabil în natură;

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

cu unități de învățământ și alte entități
interesate în vederea implementării
activităților de educație ecologică;
4.3.2.

Desfășurarea
educaționale

de
dedicate

categorii de public țintă, cu privire la
necesitatea conservării valorilor ariei

Materiale

20.000
1456

4.3.3.

Organizarea

3.750

Salarii RC

Ore

80

2.992

RNP

tematice pentru elevii

10

Salarii B

Ore

80

3.064

Fonduri externe

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

generații informate și responsabile

10

Salarii T

Ore

80

2.520

față de mediu în general și față de

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

limitrofe

ariei

naturale

protejate, cu scopul formării unei

natură în particular

4.3.4.

750

10

școlilor

tabere,

litri

excursii,

concursuri

de

Carburant

Participarea

la

Materiale

evenimente

50.000

Carburant

litri

750

3.750

și

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

manifestări cu rol educativ organizate

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

Carburant

litri

750

3.750

de terți
Total obiectiv specific 4.3.
Total obiectiv general 4
5.

n/a
n/a

220.986

RNP

n/a

1.745.159

TEMA 5/Obiectiv general 5 : MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE /O.G.5: Managementul eficient al ariilor naturale protejate în scopul
atingerii obiectivelor propuse

5.1.

Obiectiv specific: O.S.5.1. Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare managementului eficient al ariei naturale protejate

1457

5.1.1.

Dotarea și dezvoltarea bazei materiale

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

și logistice necesare managementului

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

Fonduri externe

10

Salarii IT

ore

80

2.784

eficient al arei naturale protejate

Materiale
5.1.2.

500.000

Identificarea surselor de finanțare și

30

Salarii D

Ore

240

13.080

accesarea programelor de finanțare

30

Salarii CȘ

Ore

240

10.512

30

Salarii IT

Ore

240

8.352

disponibile în vederea îmbunătățirii
bazei

materiale

și

logistice

a

RNP

administrației parcului
Total obiectiv specific 5.1.

542.592

n/a

n/a

5.2.

Obiectiv specific: O.S.5.2. Implicarea Consiliului Științific în procesul de luare a deciziiilor de management

5.2.1.

Consultarea periodică a Consiliului

60

Salarii D

Ore

480

26.160

Științific în vederea fundamentării

60

Salarii B

Ore

480

18.384

60

Salarii RC

ore

480

17.952

deciziilor de management care privesc
aria naturală portejată

Materiale
5.2.2.

50.000

Supunerea spre analiză și avizarea de

10

Salarii D

Ore

80

4.360

către Consiliului Științific a Planului

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii RC

ore

80

2.992

anual de lucru al administrației
parcului

Materiale

RNP

RNP

5.000
1458

Total obiectiv specific 5.2.

n/a

127.912 n/a

5.3.

Obiectiv specific: O.S.5.3. Luarea deciziilor de management pe baza consultării comunităților locale și a altor categorii de factori interesați

5.3.1.

Organizarea de întâlniri tematice

60

Salarii D

Ore

480

26.160

periodice cu

60

Salarii B

Ore

480

18.384

60

Salarii RC

ore

480

17.952

comunitățile locale și

toate categoriile de factori interesați,
în vederea informării și consultării

Materiale

reciproce cu privire la propunerile de
strategii

și

planuri

specifice, în vederea

de

RNP

50.000

acțiune

armonizării

acestora încă din etapa de elaborare;
5.3.2.

Organizarea periodică de consultări

10

Salarii D

Ore

80

4.360

ale

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii RC

ore

80

2.992

Consiliului

Consultativ

de

Administrare al Parcului

Materiale

RNP

5.000

Total obiectiv specific 5.3.

n/a

127.912. n/a

5.4.

Obiectiv specific: O.S.5.4. Implicarea comunităților locale și a altor categorii de factori interesați în managementul ariei naturale protejate

5.4.1.

Încheierea de protocoale de colaborare

15

Salarii RC

Ore

120

4.488

RNP

cu comunitățile locale interesate și alte
categorii de factori interesați, în
vederea implementării de acțiuni
comune în beneficiul ariei naturale
1459

protejate, a schimbului de informații
și

îndeplinirii

management
acestora,

obiectivelor
și

de

implementarea

conform

termenelor

și

condițiilor asumate;
5.4.2.

Organizarea de întâlniri tematice

10

Salarii D

Ore

80

4.360

periodice cu comunitățile locale și

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

diversele

categorii

interesați,

în

de

vederea

factori
informării

reciproce cu privire la activitatea

Materiale

desfășurată

și

Carburant

potențialelor

direcții

a

identificării
comune

RNP

5.000
litri

150

750

de

acțiune
Total obiectiv specific 5.4.

n/a

20.654 n/a

5.5.

Obiectiv specific: O.S.5.5. Implicarea voluntarilor în managementul ariei naturale protejate

5.5.1.

Crearea unui program de voluntariat

10

Salarii D

Ore

80

4.360

adaptat nevoilor administrației în

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

15

Salarii RC

Ore

120

4.488

vederea asigurării unui management
eficient al ariei naturale protejate
5.5.2.

Încheierea de protocoale de colaborare

RNP

RNP

cu unități de învățământ și alte entități
interesate, în vederea atragerii de
1460

voluntari în scopul implementării
activităților specifice de management
a ariei naturale protejate;
5.5.3.

Alocare financiară adecvată susținerii

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

programelor de voluntariat derulate

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

Fonduri externe

Materiale/Ser
vicii

75.000

Total obiectiv specific 5.5.

n/a

97.768 n/a

5.6.

Obiectiv specific: O.S.5.6. Asigurarea resurselor financiare necesare managementului eficient al ariei naturale protejate

5.6.1.

Identificarea nevoilor de finanțare și

10

Salarii D

Ore

80

4.360

evaluarea

25

Salarii CȘ

Ore

200

8.760

adecvată,

60

Salarii D

Ore

480

26.160

RNP

necesară implementării planului de

60

Salarii CȘ

Ore

480

21.024

Fonduri externe

costurilor

necesare

RNP

asigurării managementului eficient al
ariei naturale protejate
5.6.2.

Alocarea

financiară

management

și

asigurării

managementului

eficient

al

ariei

naturale protejate
Total obiectiv specific 5.6.
5.7.

n/a

60.304 n/a

Obiectiv specific: O.S.5.7. Suplimentarea resurselor financiare proprii în vederea implementării obiectivelor din planul de management
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5.7.1.

Identificarea

activităților

a

căror

10

Salarii D

Ore

80

4.360

implementare necesită accesarea de

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

10

Salarii P

Ore

80

3.712

adecvate, compatibile nevoilor de

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

finanțare ale administrației parcului

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

Elaborarea propunerilor de proiecte și

30

Salarii D

Ore

240

13.080

depunerea acestora la finanțator, în

30

Salarii CȘ

Ore

240

10.512

30

Salarii P

Ore

240

11.136

30

Salarii RC

Ore

240

8.976

30

Salarii B

Ore

240

9.192

30

Salarii IT

Ore

240

8.352

30

Salarii T

Ore

240

7.560

care

30

Salarii D

Ore

240

13.080

RNP

externă

30

Salarii CȘ

Ore

240

10.512

Fonduri externe

30

Salarii P

Ore

240

11.136

30

Salarii RC

Ore

240

8.976

resurse externe de finanțare, precum și
identificarea programelor de finanțare

5.7.2.

vederea accesării programelor externe
de finanțare

5.7.3.

Implementarea

proiectelor

beneficiază

finanțare

de

conform termenelor și condițiilor
asumate

RNP

RNP
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5.7.4.

30

Salarii B

Ore

240

9.192

30

Salarii IT

Ore

240

8.352

30

Salarii T

Ore

240

7.560

Atragerea de surse suplimentare de

10

Salarii D

Ore

80

4.360

venituri (sponsorizări, donații, etc.) în

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

2600

Salarii R

Ore

20.800

678.080

Carburant

litri

60.000

300.000

vederea

asigurării

implementării

RNP

finanțării

activităților

de

conservare
5.7.5.

Desfășurarea de activități specifice,
potrivit obiectului de activitate, pentru
realizarea de venituri proprii, în scopul
suplimentării

fondurilor

implementării

Materiale/ser
vicii

necesare

activităților

RNP

100.000

de

conservare
Total obiectiv specific 5.7.

n/a

1.246.496 n/a

5.8.

Obiectiv specific: O.S.5.8. Elaborarea documentelor strategice și de planificare necesare implementării planului de management

5.8.1.

Elaborarea planurilor anuale de lucru,

10

Salarii D

Ore

80

4.360

în vederea implementării activităților

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

prevăzute în Planul de activități din
cuprinsul planului de management;

RNP

1463

5.8.2.

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

10

Salarii B

ore

80

3.064

RNP

10

Salarii T

ore

80

2.520

RNP

10

Salarii RC

ore

80

2.992

RNP

10

Salarii RC

ore

80

2.992

RNP

Elaborare proiect de buget de venituri

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

și cheltuieli

25

Salarii CȘ

Ore

200

8.760

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

10

Salarii D

Ore

80

4.360

Elaborarea Planului de monitorizare a
elementelor de biodiversitate

5.8.3.

Revizuirea Strategiei de vizitare a
ariei naturale protejate;

5.8.4.

Revizuirea Strategiei de comunicare
și a Planului de comunicare

5.8.5.

Revizuiea Planului de conștientizare
și educație ecologică

5.8.6.

5.8.7.

Elaborarea Planului anual de pregătire

RNP

profesională
1464

5.8.8.

5.8.9.

Elaborarea Planului anual de achiziții

Elaborarea Planului anual de investiții

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii D

Ore

80

4.360

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii D

Ore

80

4.360

10

Salarii CȘ

Ore

80

8.760

Total obiectiv specific 5.8.

n/a

RNP

RNP

91.032 n/a

5.9.

Obiectiv specific: O.S.5.9. Monitorizarea gradului de implementare a planului de management și evaluarea eficienței măsurilor implementate

5.9.1.

Monitorizarea semestrială a gradului

10

Salarii D

Ore

80

4.360

de

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

de

60

Salarii D

Ore

480

26.160

implementare a activităților, în funcție

60

Salarii CȘ

Ore

480

21.024

60

Salarii P

Ore

480

22.272

60

Salarii RC

Ore

480

17.952

implementare

a

planului

de

management și evaluarea eficienței
managementului pe baza rezultatelor
obținute în raport cu țintele propuse

5.9.2.

Ajustarea

calendarului

de rezultatele evaluării eficienței
managementului, în vederea atingerii
obiectivelor propuse

RNP

RNP

1465

60

Salarii B

Ore

480

18.384

60

Salarii IT

Ore

480

16.704

60

Salarii T

Ore

480

15.120

Total obiectiv specific 5.9.
5.10.

n/a

160.552 n/a

Obiectiv specific: O.S.5.10. Asigurarea managementului adaptativ al ariei naturale protejate

5.10.1. Adaptarea permanentă a măsurilor de

60

Salarii D

Ore

480

26.160

management în funcție de rezultatele

60

Salarii CȘ

Ore

480

21.024

60

Salarii P

Ore

480

22.272

concluziilor diagnozei realizate și a

60

Salarii RC

Ore

480

17.952

analizei tendințelor de evoluție a

60

Salarii B

Ore

480

18.384

principalelor

60

Salarii IT

Ore

480

16.704

60

Salarii T

Ore

480

15.120

obținute ca urmare a implementării
planului de management, pe baza

elemente

fundamentează
management,

deciziile
ținând

seama

care
de
de

RNP

obiectivele de conservare ale ariei
naturale protejate, de oportunitățile
disponibile

și

de

capacitatea

instituțională a administrației parcului
Total obiectiv specific 5.10.
5.11.

n/a

160.552 n/a

Obiectiv specific: O.S.5.11. Revizuirea planului de management
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5.11.1. Elaborarea formei revizuite a planului

180

Salarii D

Ore

1.440

78.480

RNP

de management al ariilor naturale

180

Salarii CȘ

Ore

1.440

63.072

Fonduri externe

180

Salarii P

Ore

1.440

66.816

180

Salarii RC

Ore

1.440

53.856

180

Salarii B

Ore

1.440

55.152

180

Salarii IT

Ore

1.440

50.112

180

Salarii T

Ore

1.440

45.360

5.11.2. Supunerea, spre analiză a Consiliului

1

Salarii D

Ore

8

436

Consultativ de Administrare, a formei

1

Salarii B

Ore

8

278

1

Salarii RC

Ore

8

299

protejate

revizuite a planului de managemental
ariilor naturale protejate

Materiale/Ser
vicii
5.11.3. Supunerea spre analiza și avizarea
Consiliului Științific

5.000

1

Salarii D

Ore

8

436

1

Salarii B

Ore

8

278

1

Salarii RC

Ore

8

299

Materiale/Ser
vicii

RNP

RNP

5.000

1467

5.11.4. Obținerea avizului Regiei Naționale a

1

Salarii D

Ore

8

436

Pădurilor – Romsilva pe forma

1

Salarii B

Ore

8

278

1

Salarii RC

Ore

8

299

Carburant

litri

55

275

revizuită a planului de management

5.11.5. Obținerea avizului de mediu/deciziei

1

Salarii D

Ore

8

436

etapei de încadrare pe forma revizuită

1

Salarii B

Ore

8

278

1

Salarii RC

Ore

8

299

Carburant

litri

55

275

a planului de management

5.11.6. Obținerea avizului Agenției Naționale

1

Salarii D

Ore

8

436

pentru Arii Naturale Protejate pe

1

Salarii B

Ore

8

278

1

Salarii RC

Ore

8

299

Carburant

litri

55

275

Salarii D

Ore

8

436

Carburant

litri

55

275

forma

revizuită

a

planului

de

management

5.11.7. Depunerea formei revizuite a planului
de management la autoritatea publică

1

RNP

RNP

RNP

centrală pentru protecția mediului în
vederea aprobării acesteia
Total obiectiv specific 5.11.
5.12.

n/a

429.449 n/a

Obiectiv specific: O.S.5.12. Întărirea capacității instituționale a administrației parcului în vederea eficientizării managementului
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5.12.1. Evaluarea anuală a nevoilor de

5

Salarii D

Ore

40

2.180

formare profesională ale personalului

5

Salarii P

ore

40

1.856

a

60

Salarii D

Ore

480

26.160

personalului în domeniile specifice de

60

Salarii CȘ

Ore

480

21.024

60

Salarii P

Ore

480

22.272

60

Salarii RC

Ore

480

17.952

60

Salarii B

Ore

480

18.384

60

Salarii IT

Ore

480

16.704

60

Salarii T

Ore

480

15.120

60

Salarii J

ore

480

16.176

RNP

administrației parcului și realizarea
Planului

anual

de

pregătire

profesională
5.12.2. Instruirea

internă,

periodică,

activitate

Total obiectiv specific 5.12.
5.13.

n/a

RNP

157.828 n/a

Obiectiv specific: O.S.5.13. Îmbunătățirea performanței administrației parcului

5.13.1. Stabilirea de indicatori de performanță
obiectivi

pentru

25

Salariu D

ore

200

10.900

RNP

personalul

administrației parcului în vederea
evaluării activității acestuia

1469

5.13.2. Evaluarea semestrială a gradului de
îndeplinire

a

indicatorilor

20

Salariu D

ore

160

8.720

RNP

de

performanță și adaptarea acestora în
funcție de nevoile administrației
Total obiectiv specific 5.13.

n/a

Total obiectiv general 5
6.

n/a

19.620 n/a
3.242.671

TEMA 6/Obiectiv general 6 : COMUNICARE ȘI IMAGINE/ O.G.6.: Promovarea ariei naturale protejate și îmbunătățirea imaginii Adminstrației
Parcului și a RNP-Romsilva

6.1.

Obiectiv specific: O.S.6.1. Îmbunătățirea nivelului de comunicare în cadrul administrației parcului

6.1.1.

Actualizarea

și

implementarea

10

Salarii D

Ore

80

4.360

Strategiei de comunicare și a Planului

10

Salarii RC

ore

80

2.992

de

10

Salarii D

Ore

80

4.360

și

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504.

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

10

Salarii J

ore

80

2.696

RNP

anual de comunicare
6.1.2.

Elaborarea
proceduri

și

implementarea

interne

de

sistem

specifice adecvate, care să contribuie
semnificativ
managementului
administrației

la

eficientizarea
în

cadrul

RNP

1470

6.1.3.

Comunicarea periodică în cadrul

60

Salarii D

Ore

480

26.160

administrației, a obiectivelor, țintelor

60

Salarii CȘ

Ore

480

21.024

60

Salarii P

Ore

480

22.272

60

Salarii RC

Ore

480

17.952

60

Salarii B

Ore

480

18.384

60

Salarii IT

Ore

480

16.704

60

Salarii T

Ore

480

15.120

60

Salarii J

ore

480

16.176

Dezvoltarea unui sistem intranet de

10

Salariu D

Ore

80

4.360

RNP

comunicare în interiorul organizației

25

Salariu IT

ore

200

6.960

Fonduri externe

propuse

și

rezultatelor

așteptate,

precum și a mijloacelor concrete de
îndeplinire a acestora;

6.1.4.

Materiale/Ser
vicii
6.1.5.

Îmbunătățirea sistemului informatic
de colectare și transmitere în timp real
a informațiilor colectate din teren de

25

Salariu IT

RNP

5.000

ore

200

6.960

Materiale/Ser
vicii

400.000

RNP
Fonduri externe

personalul administrației parcului
Total obiectiv specific 6.1.
6.2.

n/a

606.552 n/a

Obiectiv specific: O.S.6.2. Creșterea nivelului de acceptanță a ariei naturale protejate și al măsurilor de management aplicate

1471

6.2.1.

Acordarea de interviuri și participarea

10

Salarii D

Ore

80

4.360

la emisiuni radio și TV, de prezentare

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504.

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

10

Salarii J

ore

80

2.696

buletine

5

Salarii D

Ore

40

2.180

RNP

activitatea

5

Salarii CȘ

Ore

40

1.752

Fonduri externe

5

Salarii P

Ore

40

1.856

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

5

Salarii B

Ore

40

1.532

5

Salarii IT

Ore

40

1.392

5

Salarii T

ore

40

1.260

Actualizarea permanentă a web site-

5

Salarii D

Ore

40

2.180

RNP

ului și a paginii de facebook a

5

Salarii CȘ

Ore

40

1.752

Fonduri externe

5

Salarii P

Ore

40

1.856

și promovare a ariei naturale protejate,
a rolului acesteia și a măsurilor de
management necesare conservării ei

6.2.2.

Editarea
informative

periodică
privind

de

administrației ariei naturale protejate
(proiecte implementate, măsuri de
management, etc);

6.2.3.

RNP
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6.2.4.

administrației parcului, cu informații

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

privind activitățile derulate de aceasta;

5

Salarii B

Ore

40

1.532

50

Salarii IT

Ore

400

13.920

5

Salarii T

ore

40

1.260

Organizarea de întâlniri de lucru

60

Salarii D

Ore

480

26.160

tematice cu diverse categorii de factori

60

Salarii B

Ore

480

18.384

60

Salarii RC

ore

480

17.952

interesați de pe raza ariei naturale
protejate și din zonele limitrofe
acesteia,

în

vederea

Materiale/Ser
vicii

comunicării

reciproce a strategiilor și planurilor de

RNP

50.000

acțiune pe termen scurt, mediu și lung
și armonizării acestora;
6.2.5.

Informarea periodică a

Consiliului

10

Salarii D

Ore

80

4.360.

Consultativ de Administrare cu privire

10

Salarii B

Ore

80

3.064.

10

Salarii RC

ore

80

2.992

la activitatea administrației parcului și
măsurile

de

management

Materiale/Ser
vicii

aplicate/propuse, care le pot afecta
interesele
6.2.6.

RNP

25.000

Aplicarea periodică de chestionare de

10

Salarii D

Ore

80

4.360.

RNP

evaluare a nivelului de acceptanță a

10

Salarii B

Ore

80

3.064.

Fonduri externe

ariei naturale protejate de către
1473

comunităților locale și a măsurilor de

10

management aplicate

Salarii RC

Crearea pe web site-ul administrației

80

2.992

Materiale/Ser
vicii
Carburanți

6.2.7.

Ore

60

parcului a unei secțiuni dedicată

Salarii IT

25.000

litri

ore

450

2.250

480

16.704

RNP

15.000

Fonduri externe

Servicii

formulării de sugestii/recomandări de
îmbunătățire

a

managementului,

destinată vizitatorilor site-ului
Total obiectiv specific 6.2.

n/a

260.026 n/a

6.3.

Obiectiv specific: O.S.6.3. Creșterea ariei de promovare a ariei naturale protejate

6.3.1.

Participarea la conferințe, seminarii,

20

Salarii D

Ore

160

8.720

RNP

evenimente, manifestări, târguri, din

20

Salarii B

Ore

160

6.128

Fonduri externe

20

Salarii RC

Ore

160

5.984

țară și străinătate în scopul promovării
ariei naturale protejate

Materiale/Ser
vicii
Carburant

50.000

litri

4.500

22.500
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6.3.2.

Încheierea de protocoale de colaborare

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

cu entități din țară și străinătate având

10

Salarii T

ore

80

2.520

RNP

ca obiectiv promovarea ariei naturale
protejate (tur- operatori din turism,
etc.);
Total obiectiv specific 6.3.

n/a

98.844 n/a

6.4.

Obiectiv specific: O.S.6.4. Îmbunătățirea imaginii administrației parcului și a RNP-Romilva

6.4.1.

Acordarea de interviuri și participarea

10

Salarii D

Ore

80

4.360

la emisiuni radio și TV, de prezentare

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504.

10

Salarii P

Ore

80

3.712

planurilor de acțiune și activităților

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

desfășurate de aceasta

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

10

Salarii J

ore

80

2.696

buletine

5

Salarii D

Ore

40

2.180

RNP

activitatea

5

Salarii CȘ

Ore

40

1.752

Fonduri externe

5

Salarii P

Ore

40

1.856

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

a proiectelor implementate de către
administrația parcului, a strategiilor și

6.4.2.

Editarea
informative

periodică
privind

de

administrației ariei naturale protejate
(proiecte implementate, măsuri de
management, etc);

RNP
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6.4.3.

Participarea

la

manifestări

locale

evenimente
tradiționale

5

Salarii B

Ore

40

1.532

5

Salarii IT

Ore

40

1.392

5

Salarii T

ore

40

1.260

și

10

Salarii D

Ore

80

4.360

RNP

și

10

Salarii CȘ

Ore

80

3.504

Fonduri externe

10

Salarii P

Ore

80

3.712

10

Salarii RC

Ore

80

2.992

10

Salarii B

Ore

80

3.064

10

Salarii IT

Ore

80

2.784

10

Salarii T

Ore

80

2.520

140

Salarii R

Ore

1.120

36.512

culturale, organizate de comunitățile
locale

Materiale

6.4.4.

20.000

Carburant

litri

1.500

7.500

Actualizarea permanentă a web site-

5

Salarii D

Ore

40

2.180

RNP

ului și a paginii de facebook a

5

Salarii CȘ

Ore

40

1.752

Fonduri externe

5

Salarii P

Ore

40

1.856

5

Salarii RC

Ore

40

1.496

5

Salarii B

Ore

40

1.532

administrației parcului, cu informații
privind activitățile derulate de aceasta
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50

Salarii IT

Ore

400

13.920

5

Salarii T

ore

40

1.260

Total obiectiv specific 6.4.

n/a

144.540 n/a

Total obiectiv general 6

n/a

1.110.062

Total general plan management

n/a

18.732.991
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9. PLANUL DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢILOR
9.1. Raportări periodice
Tabel nr.1478
Moment raportare
Nr

Denumire
An

Activităţi incluse în raportare

Trimestru

1 Raportăriri anuale

1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5.,
1.1.6., 1.1.7., 1.3.1., 1.3.4., 1.4.1.,
1.4.3., 1.4.4., 1.5.1., 1.5.4., 1.5.5.,
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.,
3.1.6., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.1.,
3.4.2., 3.4.3., 4.1.1., 4.1.3., 4.1.5.,
4.1.6., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.14.,
4.1.16., 4.1.17., 4.3.1., 4.3.3.,

1,2,3,4,5,

5.1.1., 5.1.2., 5.2.1., 5.3.2., 5.4.1.,
5.5.1., 5.5.2., 5.5.3., 5.6.1., 5.6.2.,
5.7.1., 5.7.2., 5.7.4., 5.8.1., 5.8.2.,
5.8.3., 5.8.4., 5.8.5., 5.8.6., 5.8.7.,
5.8.8., 5.8.9., 5.9.2., 5.10.1.,
5.11.1., 5.11.2., 5.11.3., 5.11.4.,
5.11.5., 5.11.6., 5.11.7., 5.12.1.,
5.13.1., 6.1.2., 6.1.4., 6.2.2., 6.2.5.,
6.2.7., 6.3.2., 6.4.2..

2 Raportări
intermediare ( lunare)

1,2,3,4,5,

1,2,3,4

1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.2., 1.3.3.,
1.4.2., 1.4.5., 1.4.6., 1.5.2., 1.5.3.,
1.5.6., 2.2.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.7.,
3.3.2., 3.4.1., 4.1.2., 4.1.4., 4.1.10.,
4.1.11., 4.1.12., 4.1.13., 4.1.15.,
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.4.,
5.2.2., 5.3.1., 5.4.2., 5.7.3., 5.7.5.,
5.9.1., 5.12.2.,5.13.2., 6.1.1., 6.1.3.,
6.1.5., 6.2.1., 6.2.3., 6.2.4., 6.2.6.,
6.3.1., 6.4.1., 6.4.3., 6.4.4.,
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9.2. Urmărirea activităţilor planificate
Monitorizarea acţiunilor propuse prin prezentul plan de management este o acţiune deosebit
de importantă şi se realizează de către toţi factorii implicaţi direct, interesaţi şi cu responsabilităţi în
administrarea Parcului Natural Porţile de Fier, respectiv: autoritatea publică centrală care răspunde
de protecţia mediului, Academia Română, Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, Regia
Naţională a Pădurilor-Romsilva, Consiliul Ştiinţific, Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier.
Scopul monitorizării acţiunilor este acela de a determina dacă :
-acţiunile propuse se realizează în termenele stabilite;
-acţiunile propuse produc efectele dorite;
-acţiunile propuse asigură atingerea obiectivelor propuse, obiective care trebuie să constribuie la
realizarea scopului Parcului Natural Porţile de Fier.
De asemenea, se urmăreşte ca în urma cuantificării rezultatelor acţiunilor propuse să se creeze o bază
de date a acestora. În urma analizei şi evaluării bazei de date astfel constituite, de către toţi factorii
menţionaţi mai sus, urmează a se stabili măsuri şi acţiuni de îmbunătăţire a activităţilor şi de
reevaluare a planului de management în scopul realizării unei dezvoltări durabile a Parcului Natural
Porţile de Fier.
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Centralizare resurse consumate, procent îndeplinire şi rezultate

Tabel nr.1479
Resurse
Nr

Resurse

Resurse financiare

Umane Materiale
Activitate

Cheltuieli Cheltuieli

estimate
Total

Sursa

(monedă)

fonduri

Procent
îndeplinire

Rezultate

Obs

1.

TEMA 1/Obiectiv general 1 : MANAGEMENTUL BIODIVERSITĂȚII/ O.G.1.Conservarea patrimoniului natural protejat

1.1.

Obiectiv specific: O.S.1.1.Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a speciilor și habitatelor de interes comunitar prin realizarea studiilor de
inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a acestora

1.1.1.

Inventarirea
comunitar

speciilor
citate

în

de

interes

Formularul

Standard al siturilor dar neidentificate
în teren pe durata planului de
management anterior
1.1.2.

Cartografierea speciilor de interes
comunitar din Formularul Standard al
siturilor

1.1.3.

Cartografierea habitatelor de interes
comunitar din Formularul Standard al
situlurilor
1480

1.1.4.

Evaluarea stării de conservare a
speciilor și habitatelor de interes
comunitar cartografiate

1.1.5.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu unități de învățământ universitar,
institute de cercetare și alte entități de
profil din țară și străinătate, în vederea
realizării de studii de inventariere,
cartografiere și evaluare a stării de
conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar și implementarea
acestora

conform

termenelor

și

programe

de

condițiilor asumate
1.1.6.

Dezvoltarea
voluntariat

de
științific

în

vederea

realizării de studii de inventariere,
cartografiere și evaluare a stării de
conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar;
1.1.7.

Accesarea

de

surse

externe

de

finanțare și implementarea de proiecte
având ca obiectiv realizarea de studii
1481

de

inventariere,

cartografiere

și

evaluare a stării de conservare a
speciilor și habitatelor de interes
comunitar;
Total obiectiv specific 1.1
1.2.
1.2.1.

n/a

n/a

Obiectiv specific: O.S.1.2. Monitorizarea elementelor de biodiversitate de interes conservativ cartografiate din arealul sitului
Implementarea Planului anual de
monitorizare

a

elementelor

de

biodiversitate de interes conservativ
din arealul sitului (specii, habitate,
peisaje, parametri fizico-chimici ai
apei, etc.);
1.2.2.

Evaluarea permanentă a presiunilor și
amenințărilor asupra ariei naturale
protejate și asupra elementelor de
biodiversitate de interes conservativ;

1.2.3.

Amplasarea de camere cu senzori de
mișcare în zonele de mișcare/trecere și
în punctele de hrănire ale speciilor de
carnivore mari din arealul sitului, în
vederea

monitorizării

populațiilor

acestora și a eventualelor fapte ilegale
1482

care pot genera un impact negativ
asupra acestor
Total obiectiv specific 1.2.

n/a

n/a

1.3. Obiectiv specific: O.S.1.3. Conservarea zonelor de protecţie integrală ale parcului natural
1.3.1.

Refacerea periodică, în teren, a
marcajelor

limitelor

zonelor

de

protecție integrală a Parcului Natural
Porțile de Fier
1.3.2.

Monitorizarea

permanentă

a

activităților în zonele de protecție
integrală a Parcului Natural Porțile de
Fier

în

vederea

identificării,

cartografierii și evaluării evetualelor
presiuni exercitate asupra elementelor
de interes conservativ și adaptarea
corespunzătoare

a

măsurilor

de

management
1.3.3.

Desfășurarea de acțiuni de patrulare în
vederea

prevenirii

și

combaterii

faptelor de natură ilegală în arealul
siturilor
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1.3.4.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu autorități și instituții cu competențe
de verificare și control pe raza
siturilor, și implementarea de activități
comune de verificare și control, în
vederea

prevenirii

și

combaterii

faptelor de natură ilegală în arealul
acestora;
Total obiectiv specific 1.3.

n/a

n/a

1.4. Obiectiv specific: O.S.1.4. Menținerea/restabilirea într-o stare de conservare favorabilă speciilor și habitatelor de interes conservativ prin implementarea
de măsuri de management specifice
1.4.1.

Identificarea

și

cartografierea

habitatelor naturale degradate
1.4.2.

Reglementarea

managementului

forestier în sensul urmăririi păstrării
tipului natural fundamental de pădure
și conservării pădurilor (arboretelor)
mature
asigurării

de

foioase,
habitatelor

în

vederea
favorabile

necesare speciilor de lilieci, precum și
a speciilor de neverebrate
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1.4.3.

Elaborarea Regulamentului de vizitare
al peșterilor din arealul siturilor

1.4.4.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu gestionarii fondurilor cinegetice
suprapuse ariei naturale protejate în
vederea implementării de măsuri
adecvate

de

management

pentru

speciile protejate de interes cinegetic
1.4.5.

Reglementarea

activităților

susceptibile să genereze un impact
negativ asupra speciilor protejate de
amfibieni și ihtiofaună, în vederea
prevenirii

fragmentării

favorabile

speciilor

habitatelor
și

izolării

populaților acestora, în special în
perioada de reproducere a acestora
1.4.6.

Monitorizarea întinderii și suprafeței
acumulărilor temporare și permanente
de apă ce constituie habitate favorabile
pentru

speciile

protejate

de

de

amfibieni și ihtiofaună
Total obiectiv specific 1.4.

n/a

n/a
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1.5. Obiectiv specific: O.S.1.5. Reglementarea activităților / planurilor / proiectelor susceptibile a avea un impact negativ asupra ariei naturale protejate
și/sau a elementelor naturale protejate de interes conservativ
1.5.1.

Analiza și avizarea amenajamentelor
silvice

pentru

fondul

forestier

suprapus siturilor
1.5.2.

Emiterea

condițiilor

specifice

la

punerea în valoare a arboretelor din
fondul forestier suprapus siturilor și
pentru

activitatea

de

exploatare

forestieră în arealul sacestora;
1.5.3.

Reglementarea prin avize a proiectelor
de infrastructură feroviară și rutieră în
vederea
habitatelor

asigurării
specifice

permeabilității
speciilor

de

protejate din arealul siturilor
1.5.4.

Analiza și avizarea cotelor de recoltă a
faunei de interes cinegetic din arealul
siturilor la care vânătoarea este
permisă;

1.5.5.

Analiza și avizarea planurilor de
management cinegetic întocmite de
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gestionarii

fondurilor

cinegetice

suprapuse siturilor
1.5.6.

Monitorizarea respectării condițiilor
prevăzute prin avizele, acordurile
emise

Total obiectiv specific 1.5.

n/a

n/a

Total obiectiv general 1
2.

TEMA 2/Obiectiv general 2 : UTILIZAREA TERENURILOR ȘI RESURSELOR NATURALE/O.G.2.Conservarea tradițiilor locale, a practicilor
tradiționale de utilizare a terenurilor și resurselor naturale

2.1.

Obiectiv specific: O.S.2.1. Păstrarea folosințelor tradiționale a terenurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale

2.1.1.

Armonizarea planurilor de dezvoltare
și management sectoriale cu planul de
management al ariei naturale protejate

2.1.2.

Informarea deținătorilor de terenuri cu
privire la restricțiile și interdicțiile de
utilizare a terenurilor și valorificarea
resurselor naturale impuse prin planul
de management

2.1.3.

Informarea deținătorilor de terenuri cu
privire la mecanismele de finanțare și
modalitățile de accesare a fondurilor
destinate compensării acestora pentru
1487

pierderile financiare suferite ca urmare
a

respectării

restricțiilor

și

interdicțiilor de utilizare a terenurilor
și resurselor și acordarea sprijinului
necesar accesării acestor programe
2.1.4.

Elaborarea unui ghid de bune practici
de utilizare a pajiștilor și diseminarea
acestora către deținătorii de terenuri.

Total obiectiv specific 2.1.

n/a

n/a

2.2.

Obiectiv specific: O.S.2.2. Păstrarea și promovarea tradițiilor și activităților tradiționale locale

2.2.1.

Identificarea

și

documentarea

obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.2.

Organizarea

în

parteneriat

cu

reprezentanții comunităților locale de
manifestări/evenimente de promovare
a obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.3.

Participarea

la

manifestările/evenimentele locale de
promovare a obiceiurilor și tradițiilor
locale

organizate

administrativ-teritoriale

de

unitățile
din

raza

siturilor
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2.2.4.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu

diferite

interesați

categorii

aparținând

de

factori

comunităților

locale din arealul sitului, cu scopul
promovării produselor ecoturistice și
implementarea

acestora

conform

condițiilor și termenelor asumate
Total obiectiv specific 2.2.

n/a

n/a

Total obiectiv general 2
3.

TEMA 3/Obiectiv general 3 : TURISM / O.G.3. Dezvoltarea turismului durabil

3.1.

Obiectiv specific: O.S.3.1. Dezvoltarea turismului durabil

3.1.1.

Actualizarea

și

implementarea

Strategiei de vizitare a ariei naturale
protejate
3.1.2.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu

diverse

interesați
turismului

în

categorii
vederea
durabil,

de

factori

dezvoltării
bazat

pe

valorificarea resurselor naturale ale
ariei naturale protejate, a obiectivelor
culturale, a tradițiilor și produselor
locale
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3.1.3.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu unități de cazare și/sau servire a
mesei, în vederea diseminării de
materiale

de

promovare

a

ariei

naturale protejate și a serviciilor
turistice

oferite

de

administrația

parcului și partenerii acesteia
3.1.4.

Elaborarea și difuzarea către vizitatori,
de materiale informative și educative
(hărți, pliante, broșuri etc.) cu rol de
conștientizare a acestora cu privire la
necesitatea conservării valorilor ariei
naturale

protejate

și

practicării

turismului responsabil (durabil);
3.1.5.

Participarea la târguri de turism și
diverse evenimente
scopul
protejate

promovării
și

a

de profil, în
ariei

serviciilor

naturale
oferite

vizitatorilor de către administrația
parcului și partenerii acesteia;
3.1.6.

Elaborarea/actualizarea și postarea pe
web site-ul administrației parcului a
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regulamentului de vizitare al ariei
naturale protejate și

diferitelor

obiective turistice
3.1.7.

Monitorizarea
evenimentelor/manifestărilor

care

implică un aflux mare de turiști în aria
naturală

protejată,

desfășurării

acestora

pe

durata

în

vederea

prevenirii poluării mediului și/sau
apariției

unor

incidente

nedorite

(incendii, furt de material lemnos, acte
de vandalism, etc).
Total obiectiv specific 3.1.

n/a

n/a

3.2.

Obiectiv specific: O.S.3.2. Dezvoltarea/întreținerea/refacerea infrastructurii de vizitare a ariei naturale protejate

3.2.1.

Reabilitarea/refacerea
turistice

existente

infrastructurii
și

întreținerea

periodică a acesteia
3.2.2.

Amenajarea de noi trasee tematice

3.2.3.

Identificarea de programe de finanțare
și implementarea de proiecte având ca
obiectiv
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reabilitarea/refacerea/dezvoltarea
infrastructurii de vizitare
Total obiectiv specific 3.2.

n/a

3.3.

Obiectiv specific: O.S.3.3. Diversificarea serviciilor turistice oferite

3.3.1.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu

diferite

categorii

de

n/a

factori

interersați în vederea dezvoltării

și

implementării unor programe turistice
complexe
3.3.2.

Postarea pe web site-ul administrației
parcului și actualizarea permanentă a
informațiilor
vizitatori

de

interes

(programelor

pentru
turistice

oferite, obiectivele turistice, date de
contact ale principalelor unități de
cazare, starea traseelor de vizitare,
etc.) și

actualizarea

periodică

a

acestora
Total obiectiv specific 3.3.

n/a

n/a

3.4.

Obiectiv specific: O.S.3.4. Managementul vizitatorilor vizitatorilor și evaluarea impactului turismului asupra ariei naturale protejate

3.4.1.

Monitorizarea

vizitatorilor

prin

aplicarea de chestionare de evaluare a
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profilului acestora și a experienței
trăite în aria protejată
3.4.2.

Evaluarea periodică a facilităților și
serviciilor turistice oferite de unitățile
de profil din aria naturală protejată și
zona limitrofă acesteia

3.4.3.

Evaluarea impactului diverselor forme
de

turism

asupra

ariei

naturale

protejate și adaptarea corspunzătoare
a măsurilor de management
Total obiectiv specific 3.4.

n/a

n/a

Total obiectiv general 3
4.

TEMA 4/Obiectiv general 4 : INFORMARE, CONȘTIENTIZARE ȘI EDUCAȚIE ECOLOGICĂ/O.G.4.Creșterea nivelului de informare,
conștientizare și educare a publicului larg și a diverselor categorii de factori interesați, cu privire la valorile ariei naturale protejate și la necesitatea
conservării acestora

4.1.

Obiectiv specific: O.S.4.1. Creșterea nivelului de informare al publicului larg privind valorile ariei naturale protejate și activitatea administrației
parcului

4.1.1.

Actualizarea

și

Implementarea

Strategiei de comunicare și a Planului
anual de comunicare
4.1.2.

Acordarea de interviuri și participarea
la emisiuni radio și TV, de prezentare
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și promovare a valorilor ariei naturale
protejate
4.1.3.

Editarea
informative

periodică
privind

de

buletine
activitatea

administrației ariei naturale protejate
4.1.4.

Organizarea de expoziții de fotografii
având ca tematică valorile ariei
naturale protejate

4.1.5.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu unități de învățâmânt și alte entități
interesate având ca scop informarea
diferitelor categorii de public țintă cu
privire la valorile ariei naturale
protejate și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor
asumate

4.1.6.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu posturi de radio și televiziune având
ca

obiectiv

difuzarea

de

scurte

materiale audio/video de promovare a
valorilor ariei naturale protejate și
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implementarea

acestora

conform

condițiilor și termenelor asumate
4.1.7.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu persoane juridice având ca obiect de
activitate servicii de cazare și/sau
masă și cu tur – operatorii din turism
ce activează pe raza ariei naturale
protejate,

în

scopul

informării

clienților cu privire la valorile ariei
naturale și implementarea acestora
conform condițiilor și termenelor
asumate
4.1.8.

Realizarea

de

panouri/refacerea

panourilor informative privind valorile
ariei naturale protejate și amplasarea
acestora în în zonele cu aflux mare de
vizitatori, precum și în alte zone de
interes pentru administrația parcului
4.1.9.

Amenajarea unor trasee tematice cu
rol de informare a vizitatorilor cu
privire la patrimoniul natural protejat
din zonă
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4.1.10. Realizarea și difuzarea de materiale
informative privind valorile ariei
naturale protejate (pliante, broșuri,
compact disc-uri, filme documentare,
etc.), regulile de vizitare, restricțiile și
interdicțiile

impuse

pentru

conservarea

patrimoniului

natural,

activitățile

specifice

precum

și

realizate de administrația parcului
4.1.11. Întreținerea/refacerea și completarea
infrastructurii de informare existentă
4.1.12. Organizarea

de

evenimente

de

informare și promovare a ariei naturale
protejate (Ziua Porților Deschise, Ziua
Parcului Natural Porțile de Fier, Ziua
Europeană a Parcurilor, etc.);
4.1.13. Participarea la conferințe, seminarii,
sesiuni de comunicări în domeniul
biodiverității

și

ariilor

natural

protejate;
4.1.14. Aplicarea periodică de chestionare de
evaluare a nivelului de informare a
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publicului larg cu privire la valorile
ariei naturale protejate
4.1.15. Restructurarea/actualizarea

paginii

web a administrației parcului în
vederea

creșterii

atractivității

informațiilor prezentate
4.1.16.. Crearea unei biblioteci virtuale care să
asigure

accesul

permanent

al

publicului larg la lucrările științifice și
alte studii și materiale de specialitate
4.1.17. Crearea pe web site-ului administrației
parcului a unei secțiuni care să permită
vizitatorilor un tur virtul al Centrului
de vizitare și al principalelor obiective
turistice din parc
Total obiectiv specific 4.1.

n/a

n/a

4.2.

Obiectiv specific: O.S.4.2. Creșterea nivelului de conștientizare al publicului larg cu privire la necesitatea conservării valorilor ariei naturale protejate

4.2.1.

Elaborarea și implementarea Planului
anual de conștientizare și educație
ecologică

4.2.2.

Desfășurarea

de

activități

de

conștientizare a diverselor categorii de
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public țintă cu privire la necesitatea
conservării valorilor ariei naturale
protejate;
4.2.3.

Realizarea și difuzarea de materiale
având

ca

scop

conștientizarea

necesității conservării valorilor ariei
naturale protejate (pliante, broșuri,
compact disc-uri, filme documentare,
etc.);
4.2.4.

Organizarea de evenimente având ca
scop

conștientizarea

necesității

conservării valorilor ariei naturale
protejate (Ziua Porților Deschise, Ziua
Parcului Natural Porțile de Fier, Ziua
Europeană a Parcurilor, etc.).
Total obiectiv specific 4.2.
4.3.

n/a

n/a

Obiectiv specific: O.S.4.3. Educarea diverselor categorii de public în sensul cunoașterii valorilor ariei naturale protejate și adoptării unei conduite
adecvate în raport cu mediul înconjurător

4.3.1.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu unități de învățământ și alte entități
interesate în vederea implementării
activităților de educație ecologică;
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4.3.2.

Desfășurarea de activități educaționale
dedicate diverselor categorii de public
țintă,

cu

privire

la

necesitatea

conservării valorilor ariei naturale
protejate

și

adoptării

unui

comportament responsabil în natură;
4.3.3.

Organizarea
concursuri
școlilor

de

tabere,

excursii,

tematice pentru elevii
limitrofe

ariei

naturale

protejate, cu scopul formării unei
generații informate și responsabile față
de mediu în general și față de natură în
particular
4.3.4.

Participarea

la

evenimente

și

manifestări cu rol educativ organizate
de terți
Total obiectiv specific 4.3.

n/a

n/a

Total obiectiv general 4
5.

TEMA 5/Obiectiv general 5 : MANAGEMENT ȘI ADMINISTRARE /O.G.5: Managementul eficient al ariilor naturale protejate în scopul atingerii
obiectivelor propuse

5.1.

Obiectiv specific: O.S.5.1. Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare managementului eficient al ariei naturale protejate
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5.1.1.

Dotarea și dezvoltarea bazei materiale
și logistice necesare managementului
eficient al arei naturale protejate

5.1.2.

Identificarea surselor de finanțare și
accesarea programelor de finanțare
disponibile în vederea îmbunătățirii
bazei

materiale

și

logistice

a

administrației parcului
Total obiectiv specific 5.1.

n/a

n/a

5.2.

Obiectiv specific: O.S.5.2. Implicarea Consiliului Științific în procesul de luare a deciziiilor de management

5.2.1.

Consultarea periodică a Consiliului
Științific în vederea fundamentării
deciziilor de management care privesc
aria naturală portejată

5.2.2.

Supunerea spre analiză și avizarea de
către Consiliului Științific a Planului
anual

de lucru al

administrației

parcului
Total obiectiv specific 5.2.

n/a

n/a

5.3.

Obiectiv specific: O.S.5.3. Luarea deciziilor de management pe baza consultării comunităților locale și a altor categorii de factori interesați

5.3.1.

Organizarea de întâlniri
periodice cu

tematice

comunitățile locale și
1500

toate categoriile de factori interesați, în
vederea

informării

și

consultării

reciproce cu privire la propunerile de
strategii și planuri de acțiune specifice,
în vederea armonizării acestora încă
din etapa de elaborare;
5.3.2.

Organizarea periodică de consultări
ale

Consiliului

Consultativ

de

Administrare al Parcului
Total obiectiv specific 5.3.

n/a

n/a

5.4.

Obiectiv specific: O.S.5.4. Implicarea comunităților locale și a altor categorii de factori interesați în managementul ariei naturale protejate

5.4.1.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu comunitățile locale interesate și alte
categorii de factori interesați, în
vederea implementării de acțiuni
comune în beneficiul ariei naturale
protejate, a schimbului de informații
și

îndeplinirii

management
acestora,

obiectivelor
și

conform

de

implementarea
termenelor

și

condițiilor asumate;
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5.4.2.

Organizarea de

întâlniri

tematice

periodice cu comunitățile locale și
diversele categorii de factori interesați,
în vederea informării reciproce cu
privire la activitatea desfășurată și a
identificării

potențialelor

direcții

comune de acțiune
Total obiectiv specific 5.4.

n/a

n/a

5.5.

Obiectiv specific: O.S.5.5. Implicarea voluntarilor în managementul ariei naturale protejate

5.5.1.

Crearea unui program de voluntariat
adaptat nevoilor administrației în
vederea asigurării unui management
eficient al ariei naturale protejate

5.5.2.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu unități de învățământ și alte entități
interesate, în vederea atragerii de
voluntari în scopul implementării
activităților specifice de management
a ariei naturale protejate;

5.5.3.

Alocare financiară adecvată susținerii
programelor de voluntariat derulate

Total obiectiv specific 5.5.

n/a

n/a
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5.6.

Obiectiv specific: O.S.5.6. Asigurarea resurselor financiare necesare managementului eficient al ariei naturale protejate

5.6.1.

Identificarea nevoilor de finanțare și
evaluarea

costurilor

necesare

asigurării managementului eficient al
ariei naturale protejate
5.6.2.

Alocarea financiară adecvată, necesară
implementării

planului

de

management

și

asigurării

managementului

eficient

al

ariei

naturale protejate
Total obiectiv specific 5.6.

n/a

n/a

5.7.

Obiectiv specific: O.S.5.7. Suplimentarea resurselor financiare proprii în vederea implementării obiectivelor din planul de management

5.7.1.

Identificarea

activităților

a

căror

implementare necesită accesarea de
resurse externe de finanțare, precum și
identificarea programelor de finanțare
adecvate, compatibile nevoilor de
finanțare ale administrației parcului
5.7.2.

Elaborarea propunerilor de proiecte și
depunerea acestora la finanțator, în
vederea accesării programelor externe
de finanțare
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5.7.3.

Implementarea

proiectelor

beneficiază

finanțare

de

care
externă

conform termenelor și condițiilor
asumate
5.7.4.

Atragerea de surse suplimentare de
venituri (sponsorizări, donații, etc.) în
vederea

asigurării

implementării

finanțării

activităților

de

conservare
5.7.5.

Desfășurarea de activități specifice,
potrivit obiectului de activitate, pentru
realizarea de venituri proprii, în scopul
suplimentării

fondurilor

implementării

necesare

activităților

de

conservare
Total obiectiv specific 5.7.

n/a

n/a

5.8.

Obiectiv specific: O.S.5.8. Elaborarea documentelor strategice și de planificare necesare implementării planului de management

5.8.1.

Elaborarea planurilor anuale de lucru,
în vederea implementării activităților
prevăzute în Planul de activități din
cuprinsul planului de management;
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5.8.2.

Elaborarea Planului de monitorizare a
elementelor de biodiversitate

5.8.3.

Revizuirea Strategiei de vizitare a ariei
naturale protejate;

5.8.4.

Revizuirea Strategiei de comunicare
și a Planului de comunicare

5.8.5.

Revizuiea Planului de conștientizare
și educație ecologică

5.8.6.

Elaborare proiect de buget de venituri
și cheltuieli

5.8.7.

Elaborarea Planului anual de pregătire
profesională

5.8.8.

Elaborarea Planului anual de achiziții

5.8.9.

Elaborarea Planului anual de investiții

Total obiectiv specific 5.8.

n/a

n/a

5.9.

Obiectiv specific: O.S.5.9. Monitorizarea gradului de implementare a planului de management și evaluarea eficienței măsurilor implementate

5.9.1.

Monitorizarea semestrială a gradului
de

implementare

a

planului

de

management și evaluarea eficienței
managementului pe baza rezultatelor
obținute în raport cu țintele propuse
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5.9.2.

Ajustarea

calendarului

de

implementare a activităților, în funcție
de

rezultatele

evaluării

eficienței

managementului, în vederea atingerii
obiectivelor propuse
Total obiectiv specific 5.9.
5.10.

n/a

n/a

Obiectiv specific: O.S.5.10. Asigurarea managementului adaptativ al ariei naturale protejate

5.10.1. Adaptarea permanentă a măsurilor de
management în funcție de rezultatele
obținute ca urmare a implementării
planului de management, pe baza
concluziilor diagnozei realizate și a
analizei tendințelor de evoluție a
principalelor

elemente

fundamentează
management,

deciziile
ținând

seama

care
de
de

obiectivele de conservare ale ariei
naturale protejate, de oportunitățile
disponibile

și

de

capacitatea

instituțională a administrației parcului
Total obiectiv specific 5.10.
5.11.

n/a

n/a

Obiectiv specific: O.S.5.11. Revizuirea planului de management
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5.11.1. Elaborarea formei revizuite a planului
de management al ariilor naturale
protejate
5.11.2. Supunerea, spre analiză a Consiliului
Consultativ de Administrare, a formei
revizuite a planului de managemental
ariilor naturale protejate
5.11.3. Supunerea spre analiza și avizarea
Consiliului Științific
5.11.4. Obținerea avizului Regiei Naționale a
Pădurilor

–

Romsilva pe forma

revizuită a planului de management
5.11.5. Obținerea avizului de mediu/deciziei
etapei de încadrare pe forma revizuită
a planului de management
5.11.6. Obținerea avizului Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate pe
forma

revizuită

a

planului

de

management
5.11.7. Depunerea formei revizuite a planului
de management la autoritatea publică
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centrală pentru protecția mediului în
vederea aprobării acesteia
Total obiectiv specific 5.11.
5.12.

n/a

n/a

Obiectiv specific: O.S.5.12. Întărirea capacității instituționale a administrației parcului în vederea eficientizării managementului

5.12.1. Evaluarea

anuală

a

nevoilor

de

formare profesională ale personalului
administrației parcului și realizarea
Planului

anual

de

pregătire

profesională
5.12.2. Instruirea

internă,

periodică,

a

personalului în domeniile specifice de
activitate
Total obiectiv specific 5.12.
5.13.

n/a

n/a

Obiectiv specific: O.S.5.13. Îmbunătățirea performanței administrației parcului

5.13.1. Stabilirea de indicatori de performanță
obiectivi

pentru

personalul

administrației parcului în vederea
evaluării activității acestuia
5.13.2. Evaluarea semestrială a gradului de
îndeplinire

a

indicatorilor

de

performanță și adaptarea acestora în
funcție de nevoile administrației
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Total obiectiv specific 5.13.

n/a

n/a

Total obiectiv general 5
6.

TEMA 6/Obiectiv general 6 : COMUNICARE ȘI IMAGINE/ O.G.6.: Promovarea ariei naturale protejate și îmbunătățirea imaginii Adminstrației
Parcului și a RNP-Romsilva

6.1.

Obiectiv specific: O.S.6.1. Îmbunătățirea nivelului de comunicare în cadrul administrației parcului

6.1.1.

Actualizarea

și

implementarea

Strategiei de comunicare și a Planului
anual de comunicare
6.1.2.

Elaborarea

și

implementarea

de

proceduri interne de sistem și specifice
adecvate,

care

semnificativ

să
la

managementului

contribuie
eficientizarea

în

cadrul

administrației
6.1.3.

Comunicarea

periodică

în

cadrul

administrației, a obiectivelor, țintelor
propuse

și

rezultatelor

așteptate,

precum și a mijloacelor concrete de
îndeplinire a acestora;
6.1.4.

Dezvoltarea unui sistem intranet de
comunicare în interiorul organizației
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6.1.5.

Îmbunătățirea sistemului informatic de
colectare și transmitere în timp real a
informațiilor colectate

din teren de

personalul administrației parcului
Total obiectiv specific 6.1.

n/a

n/a

6.2.

Obiectiv specific: O.S.6.2. Creșterea nivelului de acceptanță a ariei naturale protejate și al măsurilor de management aplicate

6.2.1.

Acordarea de interviuri și participarea
la emisiuni radio și TV, de prezentare
și promovare a ariei naturale protejate,
a rolului acesteia și a măsurilor de
management necesare conservării ei

6.2.2.

Editarea
informative

periodică
privind

de

buletine
activitatea

administrației ariei naturale protejate
(proiecte implementate, măsuri de
management, etc);
6.2.3.

Actualizarea permanentă a web siteului și a paginii de facebook a
administrației parcului, cu informații
privind activitățile derulate de aceasta;

6.2.4.

Organizarea de întâlniri de lucru
tematice cu diverse categorii de factori
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interesați de pe raza ariei naturale
protejate și din zonele limitrofe
acesteia,

în

vederea

comunicării

reciproce a strategiilor și planurilor de
acțiune pe termen scurt, mediu și lung
și armonizării acestora;
6.2.5.

Informarea periodică a

Consiliului

Consultativ de Administrare cu privire
la activitatea administrației parcului și
măsurile

de

management

aplicate/propuse, care le pot afecta
interesele
6.2.6.

Aplicarea periodică de chestionare de
evaluare a nivelului de acceptanță a
ariei

naturale protejate de către

comunităților locale și a măsurilor de
management aplicate
6.2.7.

Crearea pe web site-ul administrației
parcului a unei secțiuni dedicată
formulării de sugestii/recomandări de
îmbunătățire

a

managementului,

destinată vizitatorilor site-ului
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Total obiectiv specific 6.2.

n/a

6.3.

Obiectiv specific: O.S.6.3. Creșterea ariei de promovare a ariei naturale protejate

6.3.1.

Participarea la conferințe, seminarii,

n/a

evenimente, manifestări, târguri, din
țară și străinătate în scopul promovării
ariei naturale protejate
6.3.2.

Încheierea de protocoale de colaborare
cu entități din țară și străinătate având
ca obiectiv promovarea ariei naturale
protejate (tur- operatori din turism,
etc.);

Total obiectiv specific 6.3.

n/a

n/a

6.4.

Obiectiv specific: O.S.6.4. Îmbunătățirea imaginii administrației parcului și a RNP-Romilva

6.4.1.

Acordarea de interviuri și participarea
la emisiuni radio și TV, de prezentare
a proiectelor implementate de către
administrația parcului, a strategiilor și
planurilor de acțiune și activităților
desfășurate de aceasta

6.4.2.

Editarea
informative

periodică
privind

de

buletine
activitatea

administrației ariei naturale protejate
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(proiecte implementate, măsuri de
management, etc);
6.4.3.

Participarea

la

manifestări

locale

evenimente
tradiționale

și
și

culturale, organizate de comunitățile
locale
6.4.4.

Actualizarea permanentă a web siteului și a paginii de facebook a
administrației parcului, cu informații
privind activitățile derulate de aceasta

Total obiectiv specific 6.4.

n/a

n/a

Total obiectiv general 6
Total plan management

9.3. Indicarea activităţii realizate
Tabel nr.1480
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Anul 1
Activitate

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.1.Inventarirea speciilor de interes comunitar citate în Formularul Standard al siturilor
dar neidentificate în teren pe durata planului de management anterior
1.1.2.Cartografierea speciilor de interes comunitar din Formularul Standard al siturilor
1.1.3.Cartografierea habitatelor de interes comunitar din Formularul Standard al
situlurilor
1.1.4.Evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar
cartografiate
1.1.5.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de învățământ universitar, institute
de cercetare și alte entități de profil din țară și străinătate, în vederea realizării de studii
de inventariere, cartografiere și evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor
de interes comunitar și implementarea acestora conform termenelor și condițiilor asumate
1.1.6.Dezvoltarea de programe de voluntariat științific în vederea realizării de studii de
inventariere, cartografiere și evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de
interes comunitar;
1.1.7.Accesarea de surse externe de finanțare și implementarea de proiecte având ca
obiectiv realizarea de studii de inventariere, cartografiere și evaluare a stării de
conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar;
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1.2.1.Implementarea Planului anual de monitorizare a elementelor de biodiversitate de
interes conservativ din arealul sitului (specii, habitate, peisaje, parametri fizico-chimici
ai apei, etc.);
1.2.2.Evaluarea permanentă a presiunilor și amenințărilor asupra ariei naturale protejate
și asupra elementelor de biodiversitate de interes conservativ;
1.2.3.Amplasarea de camere cu senzori de mișcare în zonele de mișcare/trecere și în
punctele de hrănire ale speciilor de carnivore mari din arealul sitului, în vederea
monitorizării populațiilor acestora și a eventualelor fapte ilegale care pot genera un
impact negativ asupra acestor
1.3.1.Refacerea periodică, în teren, a marcajelor limitelor zonelor de protecție integrală a
Parcului Natural Porțile de Fier
1.3.2.Monitorizarea permanentă a activităților în zonele de protecție integrală a Parcului
Natural Porțile de Fier în vederea identificării, cartografierii și evaluării evetualelor
presiuni

exercitate

asupra

elementelor

de

interes

conservativ

și

adaptarea

corespunzătoare a măsurilor de management
1.3.3.Desfășurarea de acțiuni de patrulare în vederea prevenirii și combaterii faptelor de
natură ilegală în arealul siturilor
1.3.4.Încheierea de protocoale de colaborare cu autorități și instituții cu competențe de
verificare și control pe raza siturilor, și implementarea de activități comune de verificare
și control, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de natură ilegală în arealul acestora;
1.4.1.Identificarea și cartografierea habitatelor naturale degradate
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1.4.2.Reglementarea managementului forestier în sensul urmăririi păstrării tipului natural
fundamental de pădure și conservării pădurilor (arboretelor) mature de foioase, în
vederea asigurării habitatelor favorabile necesare speciilor de lilieci, precum și a speciilor
de neverebrate
1.4.3.Elaborarea Regulamentului de vizitare al peșterilor din arealul siturilor
1.4.4.Încheierea de protocoale de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice
suprapuse ariei naturale protejate în vederea implementării de măsuri adecvate de
management pentru speciile protejate de interes cinegetic
1.4.5.Reglementarea activităților susceptibile să genereze un impact negativ asupra
speciilor protejate de amfibieni și ihtiofaună, în vederea prevenirii fragmentării
habitatelor favorabile speciilor și izolării populaților acestora, în special în perioada de
reproducere a acestora
1.4.6.Monitorizarea întinderii și suprafeței acumulărilor temporare și permanente de apă
ce constituie habitate favorabile pentru speciile protejate de de amfibieni și ihtiofaună
1.5.1.Analiza și avizarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier suprapus
siturilor
1.5.2.Emiterea condițiilor specifice la punerea în valoare a arboretelor din fondul
forestier suprapus siturilor și pentru activitatea de exploatare forestieră în arealul
sacestora;
1.5.3.Reglementarea prin avize a proiectelor de infrastructură feroviară și rutieră în
vederea asigurării permeabilității habitatelor specifice speciilor de protejate din arealul
siturilor
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1.5.4.Analiza și avizarea cotelor de recoltă a faunei de interes cinegetic din arealul
siturilor la care vânătoarea este permisă;
1.5.5.Analiza și avizarea planurilor de management cinegetic întocmite de gestionarii
fondurilor cinegetice suprapuse siturilor
1.5.6.Monitorizarea respectării condițiilor prevăzute prin avizele, acordurile emise
2.1.1.Armonizarea planurilor de dezvoltare și management sectoriale cu planul de
management al ariei naturale protejate
2.1.2.Informarea deținătorilor de terenuri cu privire la restricțiile și interdicțiile de
utilizare a terenurilor și valorificarea resurselor naturale impuse prin planul de
management
2.1.3.Informarea deținătorilor de terenuri cu privire la mecanismele de finanțare și
modalitățile de accesare a fondurilor destinate compensării acestora pentru pierderile
financiare suferite ca urmare a respectării restricțiilor și interdicțiilor de utilizare a
terenurilor și resurselor și acordarea sprijinului necesar accesării acestor programe
2.1.4.Elaborarea unui ghid de bune practici de utilizare a pajiștilor și diseminarea acestora
către deținătorii de terenuri.
2.2.1.Identificarea și documentarea obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.2.Organizarea

în

parteneriat

cu

reprezentanții

comunităților

locale

de

manifestări/evenimente de promovare a obiceiurilor și tradițiilor locale
2.2.3.Participarea la manifestările/evenimentele locale de promovare a obiceiurilor și
tradițiilor locale organizate de unitățile administrativ-teritoriale din raza siturilor
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2.2.4.Încheierea de protocoale de colaborare cu diferite categorii de factori interesați
aparținând comunităților locale din arealul sitului, cu scopul promovării produselor
ecoturistice și implementarea acestora conform condițiilor și termenelor asumate
3.1.1.Actualizarea și implementarea Strategiei de vizitare a ariei naturale protejate
3.1.2.Încheierea de protocoale de colaborare cu diverse categorii de factori interesați în
vederea dezvoltării turismului durabil, bazat pe valorificarea resurselor naturale ale ariei
naturale protejate, a obiectivelor culturale, a tradițiilor și produselor locale
3.1.3.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de cazare și/sau servire a mesei,
în vederea diseminării de materiale de promovare a ariei naturale protejate și a serviciilor
turistice oferite de administrația parcului și partenerii acesteia
3.1.4.Elaborarea și difuzarea către vizitatori, de materiale informative și educative (hărți,
pliante, broșuri etc.) cu rol de conștientizare a acestora cu privire la necesitatea
conservării valorilor ariei naturale protejate și practicării turismului responsabil (durabil);
3.1.5.Participarea la târguri de turism și diverse evenimente

de profil, în scopul

promovării ariei naturale protejate și a serviciilor oferite vizitatorilor de către
administrația parcului și partenerii acesteia;
3.1.6.Elaborarea/actualizarea și postarea pe web site-ul administrației parcului a
regulamentului de vizitare al ariei naturale protejate și diferitelor obiective turistice
3.1.7.Monitorizarea evenimentelor/manifestărilor care implică un aflux mare de turiști în
aria naturală protejată, pe durata desfășurării acestora în vederea prevenirii poluării
mediului și/sau apariției unor incidente nedorite (incendii, furt de material lemnos, acte
de vandalism, etc).
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3.2.1.Reabilitarea/refacerea infrastructurii turistice existente și întreținerea periodică a
acesteia
3.2.2.Amenajarea de noi trasee tematice
3.2.3.Identificarea de programe de finanțare și implementarea de proiecte având ca
obiectiv reabilitarea/refacerea/dezvoltarea infrastructurii de vizitare
3.3.1.Încheierea de protocoale de colaborare cu diferite categorii de factori interersați în
vederea dezvoltării și implementării unor programe turistice complexe
3.3.2.Postarea

pe web site-ul administrației parcului și actualizarea permanentă a

informațiilor de interes pentru vizitatori (programelor turistice oferite, obiectivele
turistice, date de contact ale principalelor unități de cazare, starea traseelor de vizitare,
etc.) și actualizarea periodică a acestora
3.4.1.Monitorizarea vizitatorilor prin aplicarea de chestionare de evaluare a profilului
acestora și a experienței trăite în aria protejată
3.4.2.Evaluarea periodică a facilităților și serviciilor turistice oferite de unitățile de profil
din aria naturală protejată și zona limitrofă acesteia
3.4.3.Evaluarea impactului diverselor forme de turism asupra ariei naturale protejate și
adaptarea corspunzătoare a măsurilor de management
4.1.1.Actualizarea și Implementarea Strategiei de comunicare și a Planului anual de
comunicare
4.1.2.Acordarea de interviuri și participarea la emisiuni radio și TV, de prezentare și
promovare a valorilor ariei naturale protejate
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4.1.3.Editarea periodică de buletine informative privind activitatea administrației ariei
naturale protejate
4.1.4.Organizarea de expoziții de fotografii având ca tematică valorile ariei naturale
protejate
4.1.5.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de învățâmânt și alte entități
interesate având ca scop informarea diferitelor categorii de public țintă cu privire la
valorile ariei naturale protejate și implementarea acestora conform condițiilor și
termenelor asumate
4.1.6.Încheierea de protocoale de colaborare cu posturi de radio și televiziune având ca
obiectiv difuzarea de scurte materiale audio/video de promovare a valorilor ariei naturale
protejate și implementarea acestora conform condițiilor și termenelor asumate
4.1.7.Încheierea de protocoale de colaborare cu persoane juridice având ca obiect de
activitate servicii de cazare și/sau masă și cu tur – operatorii din turism ce activează pe
raza ariei naturale protejate, în scopul informării clienților cu privire la valorile ariei
naturale și implementarea acestora conform condițiilor și termenelor asumate
4.1.8.Realizarea de panouri/refacerea panourilor informative privind valorile ariei
naturale protejate și amplasarea acestora în în zonele cu aflux mare de vizitatori, precum
și în alte zone de interes pentru administrația parcului
4.1.9.Amenajarea unor trasee tematice cu rol de informare a vizitatorilor cu privire la
patrimoniul natural protejat din zonă
4.1.10.Realizarea și difuzarea de materiale informative privind valorile ariei naturale
protejate (pliante, broșuri, compact disc-uri, filme documentare, etc.), regulile de vizitare,
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restricțiile și interdicțiile impuse pentru conservarea patrimoniului natural, precum și
activitățile specifice realizate de administrația parcului
4.1.11.Întreținerea/refacerea și completarea infrastructurii de informare existentă
4.1.12.Organizarea de evenimente de informare și promovare a ariei naturale protejate
(Ziua Porților Deschise, Ziua Parcului Natural Porțile de Fier, Ziua Europeană a
Parcurilor, etc.);
4.1.13.Participarea la conferințe, seminarii, sesiuni de comunicări în domeniul
biodiverității și ariilor natural protejate;
4.1.14.Aplicarea periodică de chestionare de evaluare a nivelului de informare a
publicului larg cu privire la valorile ariei naturale protejate
4.1.15.Restructurarea/actualizarea paginii web a administrației parcului în vederea
creșterii atractivității informațiilor prezentate
4.1.16.Crearea unei biblioteci virtuale care să asigure accesul permanent al publicului
larg la lucrările științifice și alte studii și materiale de specialitate
4.1.17.Crearea pe web site-ului administrației parcului a unei secțiuni care să permită
vizitatorilor un tur virtul al Centrului de vizitare și al principalelor obiective turistice din
parc
4.2.1.Elaborarea și implementarea Planului anual de conștientizare și educație ecologică
4.2.2.Desfășurarea de activități de conștientizare a diverselor categorii de public țintă cu
privire la necesitatea conservării valorilor ariei naturale protejate;
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4.2.3.Realizarea și difuzarea de materiale având ca scop conștientizarea necesității
conservării valorilor ariei naturale protejate (pliante, broșuri, compact disc-uri, filme
documentare, etc.);
4.2.4.Organizarea de evenimente având ca scop conștientizarea necesității conservării
valorilor ariei naturale protejate (Ziua Porților Deschise, Ziua Parcului Natural Porțile de
Fier, Ziua Europeană a Parcurilor, etc.).
4.3.1.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de învățământ și alte entități
interesate în vederea implementării activităților de educație ecologică;
4.3.2.Desfășurarea de activități educaționale dedicate diverselor categorii de public țintă,
cu privire la necesitatea conservării valorilor ariei naturale protejate și adoptării unui
comportament responsabil în natură;
4.3.3.Organizarea de tabere, excursii, concursuri tematice pentru elevii școlilor limitrofe
ariei naturale protejate, cu scopul formării unei generații informate și responsabile față
de mediu în general și față de natură în particular
4.3.4.Participarea la evenimente și manifestări cu rol educativ organizate de terți
5.1.1.Dotarea și dezvoltarea bazei materiale și

logistice necesare managementului

eficient al arei naturale protejate
5.1.2.Identificarea surselor de finanțare și accesarea programelor de finanțare disponibile
în vederea îmbunătățirii bazei materiale și logistice a administrației parcului
5.2.1.Consultarea periodică a Consiliului Științific în vederea fundamentării deciziilor de
management care privesc aria naturală portejată
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5.2.2.Supunerea spre analiză și avizarea de către Consiliului Științific a Planului anual de
lucru al administrației parcului
5.3.1.Organizarea de întâlniri tematice periodice cu

comunitățile locale și toate

categoriile de factori interesați, în vederea informării și consultării reciproce cu privire la
propunerile de strategii și planuri de acțiune specifice, în vederea armonizării acestora
încă din etapa de elaborare;
5.3.2.Organizarea periodică de consultări ale Consiliului Consultativ de Administrare al
Parcului
5.4.1.Încheierea de protocoale de colaborare cu comunitățile locale interesate și alte
categorii de factori interesați, în vederea implementării de acțiuni comune în beneficiul
ariei naturale protejate, a schimbului de informații

și îndeplinirii obiectivelor de

management și implementarea acestora, conform termenelor și condițiilor asumate;
5.4.2.Organizarea de întâlniri tematice periodice cu comunitățile locale și diversele
categorii de factori interesați, în vederea informării reciproce cu privire la activitatea
desfășurată și a identificării potențialelor direcții comune de acțiune
5.5.1.Crearea unui program de voluntariat adaptat nevoilor administrației în vederea
asigurării unui management eficient al ariei naturale protejate
5.5.2.Încheierea de protocoale de colaborare cu unități de învățământ și alte entități
interesate, în vederea atragerii de voluntari în scopul implementării activităților specifice
de management a ariei naturale protejate;
5.5.3.Alocare financiară adecvată susținerii programelor de voluntariat derulate
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5.6.1.Identificarea nevoilor de finanțare și evaluarea costurilor necesare asigurării
managementului eficient al ariei naturale protejate
5.6.2.Alocarea financiară adecvată, necesară implementării planului de management și
asigurării managementului eficient al ariei naturale protejate
5.7.1.Identificarea activităților a căror implementare necesită accesarea de resurse
externe de finanțare, precum și identificarea programelor de finanțare adecvate,
compatibile nevoilor de finanțare ale administrației parcului
5.7.5.Elaborarea propunerilor de proiecte și depunerea acestora la finanțator, în vederea
accesării programelor externe de finanțare
5.7.6.Implementarea proiectelor care beneficiază de finanțare externă conform
termenelor și condițiilor asumate
5.7.7.Atragerea de surse suplimentare de venituri (sponsorizări, donații, etc.) în vederea
asigurării finanțării implementării activităților de conservare
5.7.8.Desfășurarea de activități specifice, potrivit obiectului de activitate, pentru
realizarea de venituri proprii, în scopul suplimentării fondurilor necesare implementării
activităților de conservare
5.8.1.Elaborarea planurilor anuale de lucru, în vederea implementării activităților
prevăzute în Planul de activități din cuprinsul planului de management;
5.8.2.Elaborarea Planului de monitorizare a elementelor de biodiversitate
5.8.3.Revizuirea Strategiei de vizitare a ariei naturale protejate;
5.8.4.Revizuirea Strategiei de comunicare și a Planului de comunicare
5.8.5.Revizuiea Planului de conștientizare și educație ecologică
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5.8.6.Elaborare proiect de buget de venituri și cheltuieli
5.8.7.Elaborarea Planului anual de pregătire profesională
5.8.8.Elaborarea Planului anual de achiziții
5.8.9.Elaborarea Planului anual de investiții
5.9.1.Monitorizarea semestrială a gradului de implementare a planului de management și
evaluarea eficienței managementului pe baza rezultatelor obținute în raport cu țintele
propuse
5.9.2.Ajustarea calendarului de implementare a activităților, în funcție de rezultatele
evaluării eficienței managementului, în vederea atingerii obiectivelor propuse
5.10.1.Adaptarea permanentă a măsurilor de management în funcție de rezultatele
obținute ca urmare a implementării planului de management, pe baza concluziilor
diagnozei realizate și a analizei tendințelor de evoluție a principalelor elemente care
fundamentează deciziile de management, ținând seama de obiectivele de conservare ale
ariei naturale protejate, de oportunitățile disponibile și de capacitatea instituțională a
administrației parcului
5.11.1.Elaborarea formei revizuite a planului de management al ariilor naturale protejate
5.11.2.Supunerea, spre analiză a Consiliului Consultativ de Administrare, a formei
revizuite a planului de managemental ariilor naturale protejate
5.11.3.Supunerea spre analiza și avizarea Consiliului Științific
5.11.4.Obținerea avizului Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pe forma revizuită a
planului de management
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5.11.5.Obținerea avizului de mediu/deciziei etapei de încadrare pe forma revizuită a
planului de management
5.11.6.Obținerea avizului Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate pe forma
revizuită a planului de management
5.11.7.Depunerea formei revizuite a planului de management la autoritatea publică
centrală pentru protecția mediului în vederea aprobării acesteia
5.12.1.Evaluarea anuală a nevoilor de formare profesională ale personalului
administrației parcului și realizarea Planului anual de pregătire profesională
5.12.2.Instruirea internă, periodică, a personalului în domeniile specifice de activitate
5.13.1.Stabilirea de indicatori de performanță obiectivi pentru personalul administrației
parcului în vederea evaluării activității acestuia
5.13.2.Evaluarea semestrială a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță și
adaptarea acestora în funcție de nevoile administrației
6.1.1.Actualizarea și implementarea Strategiei de comunicare și a Planului anual de
comunicare
6.1.2.Elaborarea și implementarea de proceduri interne de sistem și specifice adecvate,
care să contribuie semnificativ la eficientizarea managementului în cadrul administrației
6.1.3.Comunicarea periodică în cadrul administrației, a obiectivelor, țintelor propuse și
rezultatelor așteptate, precum și a mijloacelor concrete de îndeplinire a acestora;
6.1.4.Dezvoltarea unui sistem intranet de comunicare în interiorul organizației
6.1.5.Îmbunătățirea sistemului informatic de colectare și transmitere în timp real a
informațiilor colectate din teren de personalul administrației parcului
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6.2.1.Acordarea de interviuri și participarea la emisiuni radio și TV, de prezentare și
promovare a ariei naturale protejate, a rolului acesteia și a măsurilor de management
necesare conservării ei
6.2.2.Editarea periodică de buletine informative privind activitatea administrației ariei
naturale protejate (proiecte implementate, măsuri de management, etc);
6.2.3.Actualizarea permanentă a web site-ului și a paginii de facebook a administrației
parcului, cu informații privind activitățile derulate de aceasta;
6.2.4.Organizarea de întâlniri de lucru tematice cu diverse categorii de factori interesați
de pe raza ariei naturale protejate și din zonele limitrofe acesteia, în vederea comunicării
reciproce a strategiilor și planurilor de acțiune pe termen scurt, mediu și lung și
armonizării acestora;
6.2.5.Informarea periodică a Consiliului Consultativ de Administrare cu privire la
activitatea administrației parcului și măsurile de management aplicate/propuse, care le
pot afecta interesele
6.2.6.Aplicarea periodică de chestionare de evaluare a nivelului de acceptanță a ariei
naturale protejate de către comunităților locale și a măsurilor de management aplicate
6.2.7.Crearea pe web site-ul administrației parcului a unei secțiuni dedicată formulării de
sugestii/recomandări de îmbunătățire a managementului, destinată vizitatorilor site-ului
6.3.1.Participarea la conferințe, seminarii, evenimente, manifestări, târguri, din țară și
străinătate în scopul promovării ariei naturale protejate
6.3.2.Încheierea de protocoale de colaborare cu entități din țară și străinătate având ca
obiectiv promovarea ariei naturale protejate (tur- operatori din turism, etc.);
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6.4.1.Acordarea de interviuri și participarea la emisiuni radio și TV, de prezentare a
proiectelor implementate de către administrația parcului, a strategiilor și planurilor de
acțiune și activităților desfășurate de aceasta
6.4.2.Editarea periodică de buletine informative privind activitatea administrației ariei
naturale protejate (proiecte implementate, măsuri de management, etc);
6.4.3.Participarea la evenimente și manifestări locale tradiționale și culturale, organizate
de comunitățile locale
6.4.4.Actualizarea permanentă a web site-ului și a paginii de facebook a administrației
parcului, cu informații privind activitățile derulate de aceasta

1528

10. BIBLIOGRAFIE ŞI REFERINŢE

1.

Albulețu I. , l 982, Zona turistică Porţile de Fier, Editura Sport - Turism, Bucureşti

2.

Ali Ahmet ,1934, Monografia insulei Ada - Kaleh, Craiova

3.

Aloise de Carlowitz,1984, Călătorie în principatele dunărene şi la gurile Dunării, Prin ţările

române, călători străini din sec. al XIX- lea, Edit. Sport - Turism, Bucureşti
4.

Anastasiu P., Negrean G., Milanovici S., Crsiturean I., 2005, plante adventive în Parcul Natural

Porțile de Fier, A XII Sesiune Națională de Comunicări Științifice a Grădinii Botanice D. Brandza,
București.
5.

Anghel G., Turcu G., Ciocârlan V., Doniță N., 1970, Zonarea vegetaţiei lemnoase şi ierboase

de la Porţile de Fier, sectorul Cozla - Berzasca,, Lucrările ştiinţifice ale Institutului Agronomic
Bucureşti, ser. Agron., nr. 13, pag. 413-418
6.

Apolzan Lucia, 1975, Gospodărirea si locuinţa în zona Porţile de Fier, SCEP –Caransebeş

7.

Ardelean A., Soran V., Maior C., 1999, Biodiversitatea şi principiile scalare, Studia

Universitatis „Vasile Goldiş", voi. 9, seria B, pag. 389-399, Arad
8.

Ardeleanu I. ,1967, Caracterele fizico - chimice ale apei şi microorganismele, Limnologia

sectorului românesc al Dunării, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti
9.

Avram E. ,1990 , Haplobrancoceras n. G., ammonite barremiene a ligne cloissonaire

simplifice, D. S. Inst. Geol., Geofiz., Bucureşti, 74, pag. 27 - 32. - Earlz Aptian, ammonite succesion
in the Sviniţa area ,SW Rumania, Geologie Alpine, me'm. HS 20, pag. 1-55, Grenoble
10.

Avram E. ,1995, Sviniţa -Banat, regiune de importanţă paleontologică şi biostratigrafîcă

internaţională, Ocrot. nat. med. înconj., 39, pag. 43 - 49, Bucureşti
11.

Badea L, Dinu Mihaela, 1974, Depresiunile de contact din estul Podişului Mehedinţi, SCG –

XII
12.

Balomey Alexandra, 1970, Câteva observaţii asupra faunei de mamifere din straturile

romanello-aziliene de la Cuina Turcului, SC I V, 21, pag. 37-39
13.

Banu A., Trufaș Constanța, 1971, Les phenomenes d'hiver sur le Danube, Hidrobiologia, nr.

12, Bucureşti
14.

Băcănaru I. ,1976, Date de geografie istorică privind evoluţia aşezărilor omeneşti, Grupul de

cercetări complexe "Porţile de Fier", Geografie, Ed. Academiei, Bucureşti
15.

Băcănaru I., Ştefănescu C.M. , 1969, Consideraţii asupra popularii văii Dunării româneşti,

Geografia Văii Dunării româneşti, Editura Academiei, Bucureşti
16.

Bacescu M. ,1944, Urme de faună marină în apele Dunării la Cazane şi Porţile de Fier, în Rev.

Şt. „V. Adamachi", XXX, Iaşi
1529

17.

Bacescu M. ,1948, Quelques observations sur la faune benthonique du defilé roumain du

Danube: son importance zoogeographique et pratique; la description d'une espece nouvelle de
Mermithide, Pseudomermis cazanica n. sp. în Ann. Sci. Univ. Jassy, 31, pag. 240 – 253
18.

Bartok A., Irimia I., 2015, Present or Absent? About a threatened fern, Asplenium adulterinum

Milde, in South - Eastern Carpathians (Romania), Notulae Scientia Biologicae, Cluj – Napoca
19.

Bartosiewicz L., Bonsall C., 2004, Prehistoric fishing along the Danube, Antaeus, pag. 253-

272
Bartosiewicz L., Boroneanț V., 2006, Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela

20.

Cladovei (Iron Gates Region, Romania), Analele Banatului, Arheologie – Istorie, XIV, 1
21.

Bălan Ioanichie, 1981, Sate şi oameni din judeţul Mehedinţi în 1727, MIC, vol. III, Drobeta

Turnu-Severin
22.

Băloiu C. V. ,1992, Populaţia zonei Porţile de Fier, AL – XII

23.

Bănăduc D., Bănăduc A., 2014, The Portile de Fier/ Iron Gates Nature Park (Romania) some

Danube Nouthern tributariers fish fauna, Transylvanian Review of Systematical and Ecological
Research 16-3, pag. 165-170.
24.

Bănărescu P. ,1968, Peştii râurilor din zona Clisurii şi a Cazanelor Dunării, Vânătorul şi

pescarul sportiv 13
25.

Bănărescu P.,1971, Ihtiofauna afluenţilor, Monografia zonei Porţile de Fier. Studiul

hidrobiologic al Dunării şi afluenţilor ei, Edit. Acad., pag. 183-189, 235, Bucureşti
26.

Bănărescu P., Stoicescu A., Negrea S. ,1998, The lower crustaceans from the temporary pools

of the Banat, Analele Banatului, Şt. Nat., 4, pag. 145-163, Timişoara
27.

Bănărescu P. M., Sîrbu I. ,2002, Contributions to the knowledge of the Banat aquatic fauna

biodiversity, în Proceedings of the Symposium Studies of Biodiversity West România Protected
Areas, University of Agricultural, Sciences, pag. 108-114, Edit. Orizonturi Universitare, Timişoara
28.

Băncilă I., 1964, Investigaţie geologico-tehnică pentru sistemul hidroenergetic şi de navigaţie

Porţile de Fier, Natura, Seria geografie - geologie, an XVI, nr. 2, pag. 19 - 29, Bucureşti
29.

Bănica S., Rozylowicz L., 1997, Dinamica şi parametrii chimici ai apelor Dunării în lacul de

acumulare „Porţile de Fier", Noosfera nr. 3
30.

Bărbulescu Carmen, 2001, Biotopi specifici sectorului dunărean dintre Gura Văii şi Ostrovu

Mare, Analele Universităţii din Craiova - Seria Geografie, Editura Uniersității., pag. 104-108,
Craiova
31.

Bărbulescu N.,1987, Vârciorova - Mehedinţi, La izvoarele Istrului - serial, NOTR -Roma nr.

139/1986 şi nr. 140, 141, 143, 145, 146
32.

Bărbulescu N., 1991, Vârciorova - Mehedinţi, Atenţie pericol! Vipere cu corn, ies la drumul

mare, Ziarul Independent - Deva nr 34/ian. 1991, pag. 3

1530

33.

Bărbulescu N., 1995, Vârciorova ~ Mehedinţi, A existat o aşezare numită Vârciorova, Ziar

Datina, Drobeta Turnu-Severin, nr. 1406/5-6 aug. 1995, pag. L
34.

Bărbulescu N., 1996, Vârciorova - Mehedinţi - Etnonimia şi toponomastica din zona Porţile

de Fier în operele unor autori antici, RFP - Drobeta Turnu-Severin, nr. 4 / 1996, pag. 8-11
35.

Bărbulescu N., 1997, Vârciorova - Mehedinţi, Atlanţii de la Porţile de Fier - Dunăre

civilizatori ai Americii şi Asiei răsăritene, Rev. Albina, nr. 8-9/1997
36.

Bărbulescu N., 1997, Vârciorova - Mehedinţi, Legendă şi istorie la Porţile de Fier, RFP -

Drobeta Turnu-Severin, nr. 1/1997, pag. 16
37.

Bărbulescu N. ,1998, Vârciorova - Mehedinţi, Elemente de mitologie primordială din zona

Dunării de jos, Ziarul Timpul - Reşiţa, 17 iul. 1998, pag. 8
38.

Bâzâc Gh., Moldoveanu Mariana, 1996, Unele caracteristici ale influenţei mediteraneene

asupra climei din sud-vestul României, Terra, anul XXVIII, nr. 4, Bucureşti
39.

Bratiloveanu-Popilian Marcela, 1984, Contribuţii la istoricul aşezărilor din Podişul

Mehedinţi, Analele Olteniei - serie nouă - nr. 3
40.

Bechet I., 1970 , Psocoptere, Insecta, Psocoptera, de pe teritoriul viitorului lac de acumulare

de la Porţile de Fier în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Biologia, fasc. l, pag. 109 – 112
41.

Beldie Al. ,1967, Endemisme şi elemente dacice din flora Carpaţilor româneşti, Corn. de Bot.,

Conferinţa a V-a de geobotanică
42.

Beldie Al., 1977-1979, Flora României, voi. I-II, Edit. Acad. RSR, Bucureşti

43.

Beloescu T., 1970, Ascalaphus ottomanus germar, în regiunea Porţilor de Fier în Rev.

Muzeelor nr. 2, pag. 135 – 136
44.

Bercia L, Bercia E. ,1957,, Cercetări geologice în regiunea cuprinsă între Valea Tişoviţa şi

Fălea Mraconia şi asupra masivului de gabbro de la Iuţi, Arh. Inst. Geol., Bucureşti
45.

Bercia L, Bercia E. ,1962,, Contribuţii la studiul serpentinelor din Banatul de sud, An. Corn.

Geol., XXXII, Bucureşti
46.

Berchi G. M., Petr K., 2012, First record of the backswimmer Notonecta meridionalis

(Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) in Romania, Travaux du Museum Național d'Histoire
Naturelle ”Grigore Antipa”, București
47.

Berindei I. ,1959,, Fenomene de iarnă în grupa vestică şi sud-vestică a reţelei hidrografice a

R.P.R., Studia, Geogr.-Geol., fasc. L
48.

Birau V. ,1982,, Oameni şi locuri din Caras, Facla, Timişoara

49.

Biţoianu C. ,1972,, Conţinutul floristic al depozitelor carbonifere din zona Sviniţa, Stud. cerc.

geol., geofiz., geogr., ser. Geol., 17,2,, pag. 391-399, Bucureşti
50.

Biţoianu C. ,1972,, Observaţii asupra conţinutului paleobotanic al depozitelor carbonifere din

zona Baia Nouă ,Banat,, Stud. Cerc. Geol., Geofiz., Geogr., ser. Geol., 17,1,, pag. 125 -130, Bucureşti

1531

51.

Blaga Gh., Bunescu V., Răuţă C., Dumitru M. ,1981, Studiul propietăţilor fizice, chimice şi

biologice ale materialelor din halde nivelate în scopul recultivării, Lucrările CNSS, pag. 11-17,
Braşov
52.

Boba I. ,1999-2000, Impactul realizării sistemului hidroenergetic şi de navigaţie „Porţile de

Fier I" asupra oraşului Orşova, Geographica Timisiensis, voi. VIII-IX, pag. 265-273, Universitatea
de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie,
Timişoara
53.

Boengiu V., 2012, Evaluation of tourism resources in the Iron Gates Natural Park in order to

identify the potential of tourism development, Analele Universității Oradea.
54.

Boldor C., Avram E., 1972, Asupra prezenţei Albianului în zona Sviniţa, Banat, D. S. Instit.

Geol., Geofiz., LVIII, pag. 73-81, Bucureşti
55.

Bonsall C., Cook G., 2015, Food for thought: re-assessing mesolithic diets in the Iron Gates,

Radiocarbon
56.

Boroneanţ V. ,1968, Descoperiri gravettiene în Peştera lui Climente, Revista Muzeelor, 6,

pag. 542-546, Reşiţa
57.

Boroneanţ V. ,1969, Cercetări arheologice în zona Cazanele Mari, RM - VI/1969, nr. 5

58.

Boroneanţ V. ,1970, La periode epipaleolithique sur la rive roumaine des Portes de Fer du

Danube, Prehistorische zeitschrift, 45, pag. 2-13
59.

Boroneanţ V. ,1973, Aperqu de la culture epipaleolithique Schela - Cladovei, ACI voi. II,

Belgrad
60.

Boroneanţ V. ,1973, Decouvertes d'objets d'art epipaleolithique dans la zone des Portes des

Fer du Danube, Revista di Scienze Prehistoriche, 22,2, pag. 281-330
61.

Boroneanţ V. ,1973, Recherches arheologiques sur la culture Schela - Cladovei de la zone de

Portes de Fer, DAC nr. 17
62.

Boroneanţ V. ,1974, Două bordeie dacice la Schela - Cladovei, APUL. VII/1974 nr. L

63.

Boroneanţ V.,1977, Descoperiri aparţinând culturii Verbicioara din regiunea Porţile de Fier,

Drobeta, pag. 14-29, Drobeta Turnu-Severin
64.

Boroneanţ V. ,1977, Arta rupestră din Peştera Gura Chindiei, comuna Pescari, judeţul Caraş-

Severin, Revista muzeelor şi monumentelor, Monumente istorice şi de artă, nr. l, pag. 21-36
65.

Boroneanţ V. ,1979, Descoperiri în unele peşteri din Defileul Dunării în „Porţile de Fier",

Speologia, Ed. Acad. RSR., pag. 141-185, Bucureşti
66.

Boroneanţ V. ,1980, Probleme ale culturii Schela - Cladovei - Lepenski Vir în lumina noilor

cercetări, Drobeta Turnu Severin, IV
67.

Boroneanţ V. , 2000, Paleolithique superieure et epipaleolithique dans la zone des Portes de

Fer, Edit. Silex, Bucureşti

1532

68.

Borza Al. ,1931, Botanischer fiihrer durch die Umbegung von Băile Herculane, Herkulesbad,

bis an die Donau, Guide de la sixieme Excursion Phytogéographique Internationale, Roumanie, pag.
56-63, Cluj-Napoca
69.

Borza Al. ,l942,, Cercetarea botanică a Banatului în Natura, XXXI, 9, pag. 307 – 311

70.

Borza Al. ,1943, Vegetaţia Banatului în timpul Romanilor. Explicaţii la harta de vegetaţie şi

economică a Banatului în Bul. Grad. Bot. 23, nr. 3 - 4, Cluj
71.

Borza Al. ,1971, Zona turistică Porţile de Fier, TER - III, nr. 2

72.

Borza Al. ,1949, Conspectus Florae Roumaniae regionumque affinium, fasciculele I și II Cluj-

Napoca
73.

Boşcaiu N. ,1970, Pajişti din alianţa Cynosurion din Munţii Banatului în Stud. cerc. biol., Ser.

Bot. 22 ,5,, pag. 363 – 370
74.

Boşcaiu N. şi colab., 1971, Vegetaţia lemnoasă mezo-xerotermă, Orno-Cotinetalia, din

Defileul Dunării, Ocrotirea naturii, nr. 15,1, Bucureşti
75.

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

periclitate, vulnerabile şi rare din flora României, Ocrot. Nat. Med. înconj. 38,1,, pag. 45-56,
Bucureşti
76.

Boşcaiu N., Boşcaiu M. ,1999, On the presence of Pinus nigra subsp. pallasiana in România,

Wiss. Mirt. Niederosterr. Landesmuseum. 12. St. Polten, pag. 21-24
77.

Boşcaiu N., Lupşa Viorica ,1967, Cercetări palinologice în peştera Veterani din Defileul

Dunării, Contrib. bot. Cluj, pag. 39 – 46
78.

Boşcaiu N., Lupşa Viorica, Boroneanţ V. ,1971, Analiza sporopolinică a sedimentelor din

Peştera lui Climente, Defileul Dunării, Stud. cerc. biol., Ser. Bot., 23 ,5, pag. 401 -403, Bucureşti
79.

Boşcaiu N., Resmeriţă I. ,1969, Vegetaţia ierboasă xerofilă de aluviuni din sectorul Valea

Eşelniţa - Valea Mraconiei al Defileului Dunării, Stud. cerc. biol., ser. bot., 21,3,, pag. 209-216,
Bucureşti
80.

Boţea Fr. ,1965, Contribuţii la studiul oligochetelor din peşterile României, III,Regiunea

Banat, în Lucr. Inst. de Speologie „E. Racoviţă" IV, pag. 215 - 227, Bucureşti
81.

Boţea Fr. ,1969,, Oligochete limnicole din zona viitorului lac de baraj de la Porţile de Fier,

ape interstiţiale hiporeice,, în Lucr. Inst. de Speologie „E. Racoviţă" VIII, Bucureşti
82.

Boţea Fr., Botosaneanu, L ,1965, Pelodrilus bureschi Micg., 1924 dans Ies grottes du Banat,

în Int. Journal of Speology, II, Weiheim
83.

Botoșăneanu L.,1970, Données sur la faune aquatique souterraine des Monts du Banat, în

Livre du Centenaire „E. Racovitza", Ed. Acad., Bucureşti
84.

Botoșăneanu L. ,1971,, Observations sur la faune aquatique hypogée des Monts du Banat,

Roumanie, Trav. Inst.speol. „E. Racovitza" X, Bucureşti, pag. 123 -166

1533

85.

Botoșăneanu L. ,1974, Apele subterane ale Banatului şi fauna lor, în Tibiscus -Ştiinţele

naturale, Muzeul Banatului, Timişoara, pag. 163-168
86.

Botoșăneanu L., Negrea Şt., 1976, Drumeţind prin Munţii Banatului, Edit. Sport-Turism,

Bucureşti
87.

Botoșăneanu L., Negrea Şt., Negrea Alexandrina ,1967,, Gottes du Banat explorees de 1960

a 1962, în Recherches sur Ies grottes du Banat et d'Oltenie ,Roumanie, 1959-1960,, Edit. CNRS, Paris
88.

Botu E., 1999, Colecţia de păsări a secţiei de Ştiinţele Naturii din Muzeul Regiunii Porţile de

Fier, Drobeta IX, pag. 236-251, Drobeta Turnu-Severin
89.

Brezeanu Gh., 1967, Contribuţii la studiul hidrobiologic al apelor permanente şi temporare

din zona de formare a lacului Porţile de Fier, în Lucrările celei de-a Xl-a consfătuiri a Colocviului
internaţional pentru studiul Dunării, Kiev
90.

Brezeanu Gh.,1970, Caractere fizico - chimice ale apelor din zona Porţile de Fier, Monografia

zonei Porţile de Fier - studiu hidrobiologic al Dunării şi afluenţilor, Edit. Academiei R. S. R.,
Bucureşti
91.

Brezeanu Gh., Gruia L., 2000, Growth and Development of the Dreissena polymorpha (Pall.)

Species in Experimental Condition in Dam Lake Porţile de Fier (Iron Gate), Limnology, Rep. I. A.
D.
92.

Budiş Monica ,1968,, Mori cu ciutură şi pive din bazinul superior al Bahnei - Mehedinţi,

CIBIN, Sibiu
93.

Budiş Monica, 1968, Mori cu ciutură în zona Porţile de Fier, Revista Muzeelor, V

94.

Budiş Monica, 1968, Ritual de construcţie în zona Porţile de Fier, Revista Muzeelor,V

95.

Budiş Monica,1977, Aşezări permanente în Clisura Dunării, Studii şi comunicări de

etnografie-istorie, II, Caransebeş
96.

Buia A.,1959, Plante rare pentru flora R.P.R.., existente în Oltenia, Ocrot. Nat. 4, pag. 146 -

148
97.

Buia A., Maloș C. ,1963,, Rarităţi floristice din Oltenia şi importanţa lor, Lucr. Şt. Inst. Agr.,

Craiova 6, pag. 3-25
98.

Bujorean G., Grigore Şt., Oprin C., Popescu P. C., Popescu V. ,1959, Montia verna Neck. În

flora Banatului, în Stud. Cerc. Şt. Agric. 6,3-4, Timişoara
99.

Bujorean G., Grigore Şt., Arvat N. ,1960, Contribuţii fitogeografice în partea de vest a RPR,

St. cerc. biol. şi şt. agric. 7,3-4,, pag. 289 - 294, Timişoara
100.

Bujorean G., Grigore S. ,1967, Contribuţii la studiul asociaţiilor de buruieni din Banat, în

Contrib. Bot., Grădina Univ. Babeş-Bolyai, Cluj
101.

Bujorean G., Grigore S., Arvat N., Marucea T. ,1968, Contribuţii floristice şi geobotanice din

Banat, Comunic, bot., SSB, VII, pag. 103-108

1534

102.

Bujorean G., Grigore Şt., Arvat N. ,1969, Specii de trifoi din Banat şi răspândirea lor, în Corn.

bot., SSB, VII, pag. 103-108
103.

Bujorean G., Popescu P. C., Samoila Z., 1959, Contribuţii la studiul pajiştilor de păiuşină,

Agrostis tenuis sibith, în Stud. cerc. biol. - Şt. agric. VI ,l, 2, Timişoara
104.

Bulgăreanu V.,1971, Consideraţii geodinamice privind nisipurile eoliene holocene din nordul

ostrovului Moldova Nouă ,Banat,, DSIG, LVII, 5 ,1969 - 1970,, pag. 33 - 52, Bucureşti
105.

Bunescu Al., Drugescu C. ,1970, Harta cinegetică a Banatului, Stud. cerc., Ser. Geogr. XVII,

2
106.

Burlacu L., Ciurchea M., Codoreanu V., 1970, Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei

lichenologice arboricole din pădurile dintre Cozla şi Pescari, Jud. caraş-Severin,, Anal. şt. Univ.
Iaşi,seria nouă,, secţ. 2, Biol., 15 ,2,, pag. 357 – 367
107.

Buşniţă Th. ,1967, Ihtiofauna, în Limnologia sectorului românesc al Dunării, studiu

monografic, Edit. Acad. RSR, Bucureşti
108.

Buşniţă Th., 1970, Ihtiofauna Dunării, în „Monografia zonei Porţilor de Fier, studiu

hidrobiologic al Dunării şi al afluenţilor săi, Edit. Acad., Bucureşti
109.

Carablaisă S., Șelău N., 2010, Geomorphological processes in the Danube Defile. Case study:

The Liubotina slide and the Mraconia collapse, Revista de geomorfologie
110.

Călinescu R., 1926, Vipera ammodytes Cuv. în România, Lucrările Institutului de Geografie

al Universităţii din Cluj, II ,1924-1925, Cluj
111.

Călinescu R. ,1926, Vipera cu corn în Oltenia, Arhivele Olteniei, IV, nr. 21-22, Craiova

112.

Călinescu I. R. ,1935, Contribuţii la studiul insulei Ada - Kaleh, Analele Olteniei, an XIV,

pag. 77 -78
113.

Călinescu R. ,1940, Insula Ada-Kaleh. Schiţă monografică, Rev. Geogr. Rom., III, pag. 154-

181, Bucureşti
114.

Călinescu R.,1944, Răspândirea geografică a coleopterului mediteranean iliric Procerus gigas

Cientz., Rev. Geografică 1,1 - 3,
115.

Călinescu R. ,l950,, Elemente mediterannene în RPR, Natura 3, pag. 34 – 39

116.

Călinescu R. ,1957, Contribuţii la studiul şibliacului în RPR, Rev. Păd. LXX ,2, Bucureşti

117.

Călinescu R., Iana Sofia, 1964, Consideraţiuni biogeografice asupra Defileului Dunării, An.

Univ. Bucureşti, seria geologie-geografie, anul XIII, nr. l, Bucureşti
118.

Căpitănescu L. ,1985, Modificări ale ecosistemului Dunării în procesul antropizării, Revista

muzeelor şi monumentelor, 5, pag. 74-75
119.

Cântar I.C., Borlea Gh. F, 2013, Biodiversity of the microfauna plantations installed on the

tailing dumps from Moldova Nouă, Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology
120.

Cârciumaru M. ,1973, Analiza polinică a copt-oliţelor din staţiunea arheologică de la Icoana,

Defileul Dunării,, SCIV, pag. 5-14, Bucureşti
1535

121.

Cârciumaru M., 1973, Analyse pollinique des coprolithes livrees par quelques stations

archeologiques des deux bords dans la zone des Portes de Fer, Dacia, 17, pag. 53-61
122.

Cârciumaru M., 1980, Mediul geografic în pleistocenul superior şi culturile paleolitice din

România, pag. 219, Bucureşti
123.

Chicet I., Florescu Gh., 2008, Interferențe eco și etno-culturale transfrontaliere

124.

Chimişliu Cornelia, 2006, Lepidoptera, Insecta: Lepidoptera, from Romania preserved in the

"Ion Firu" Entomological Collection from the patrimony of the Oltenia Museum Craiova.
Entomologica romanica. S.L.R. Cluj-Napoca: 11: 55-68
125.

Chimisliu Cornelia & Mogoseanu Gima. 2008: Contributions to the knowledge of the

diversity of cerambicids ,Coleoptera: Cerambycidae, from the Natural Park "Portile de Fier" Mehedinti District, Romania, Drobeta, Seria Stiintele Naturii, vol. XVIII, Editura Universitaria
Craiova pag. 137-145, Editura Universitaria Craiova.
126.

Chimişliu Cornelia, 2007C, Consideraţii asupra faunei de scarabeoidee, Insecta: Coleoptera:

Scarabaeoidea, din Parcul Natural „Porţile de Fier”, judeţul Mehedinţi, România, Muzeul Regiunii
Porţilor de Fier, Drobeta, Seria Stiintele Naturii, XVII: 142 – 153.
127.

Chipurici N., 1982, Un secol din viaţa satelor mehedinţene 1800-1901, catalog de documente,

vol. I, Bucureşti
128. Chira, D. Stănescu, D., Danciu M., Patriche, N., Ruicănescu, A. 2012. „Biodiversitatea ariilor
protejate din zona Socol – Moldova Nouă”. Ed. Silvică.
129.

Chiriţă C., Doniţă N., Lupe L, Milescu J., Stănescu V., Vlad. I. ,1981,, Pădurile României.

Studiu monografic, Ed. Academiei Române
130.

Chisăliță I., 2001, Cercetări privind stabilizarea haldelor de steril de la Moldova Nouă cu

ajutorul vegetaţiei forestiere şi influenţa acesteia asupra mediului, Teză de doctorat, Universitatea
Transilvania Brașov
131.

Chişamera G., 2002, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche, Drobeta

XI-XII, Muzeul Regiunii Porţile de Fier, pag. 337-342, Drobeta Turnu-Severin
132.

Chişamera G. ,2003, Contribuţii la cunoaşterea avifaunei Parcului Natural Porţile de Fier,

Drobeta XIII, Muzeul Regiunii Porţile de Fier, pag. 245-264, Drobeta Turnu-Severin
133.

Cicala I.,1970 Aspecte ale dezvoltării economice şi sociale în Clisura Dunării

134.

Cici I. Adam ,1985, Omul de la Schela Cladovei omologat la Edinburgh, Rev. Flacăra nr. 22,

1563,731 mai 1985, pag. 17
135.

Ciobanu B., 1961, Studiu hidrogeologic pentru alimentare cu apă a coloniei miniere Cozla,

I.S.P.A.
136.

Cioboiu O., Breznean Gh., 2000, The Gastropoda Diversity in the Romanian Area of Danube

pools, in Relation with Habitat Types, Limnol. Rep. I.A.D.
137.

Cioboiu O., 2006, Diversity of Gastropoda in the Romanian sector of the Danube lower
1536

hydrographic basin, Proceedings 36th International Conference of International Association of
Danube Research
138. Cioboiu O., 2010, Gastropoda in the Danube – Carpathian hydrographic space: possible impact
of climate change, 38th IAD Conference
139.

Ciocârlan V., Doniţă N., Turcu G., 1969, Contribuţii floristice din Defileul Dunării, sectorul

Cozla - Berzasca, jud. Caraş-Severin, St. cerc. biol., Ser. Bot. 21 ,3, pag. 205-208
140.

Ciochia V., 1974, Des nouvelles especes pour la science des Trachysphyroides decouvertes

dans la zone du „Porţile de Fier" aussi que dans la „Reserve des dunes d'Agigea", Roumanie, Lucr.
Stat. Stejarul, Pângăraţi, Ecol. ter. şi genet. 1972 - 1973, pag, 143-154
141.

Ciobotea D.,1998, Noi descoperiri din tezaurul medieval de la Schela - Cladovei, jud

Mehedinţi, Analele Olteniei - serie nouă - vol. IV, Craiova
142.

Ciurchea M., Codoreanu V., Burlacu L., 1968, Flora şi vegetaţia lichenologică saxicolă dintre

Cozla şi Pescari ,jud. Caras - Severin,, Contrib. bot. Cluj, pag. 129-148, Cluj-Napoca
143.

Codarcea A., 1935,, Considerations tectoniques generales resultant d'un nouvel examen de la

coupe de Portes de Fer ,Vârciorova,, C. R. Inst. Géol. Roum., XXII ,1933 -1934,, Bucureşti
144.

Codarcea A., 1937,, Note sur la structure géologique et petrographique de la region Ogradena

- Sviniţa, C. R. Inst. Geol. Roum., XXI ,1932 -1933,, pag. 179 - 198, Bucureşti
145.

Codarcea Al., 1940, Vues nouvelles sur la tectonique du Banat Meridional et du Plateau du

Mehedinţi, Analele Institutului geologic român, vol. XX, Bucureşti
146.

Codarcea, Al. şi colab., 1961, Consideraţii asupra vârstei stratelor de Sinaia din zona Porţile

de Fier - Vîrciorova, SCG - XI, Bucureşti
147.

Codarcea Al., Năstăsescu S., 1964, Contribuţii la cunoaşterea stratigraflei depozitelor

calcaroase din bazinul văii Cerna şi de la Cazane, Dunăre, Stud. cerc. geol., geofiz, geogr., geol., 9,2,,
pag. 241-250, Bucureşti
148.

Codoreanu V., Ciurchea M., l970, Flora şi vegetaţia lichenologică saxicolă de la Pescari şi

Divid ,jud. Caras - Severin,, Contrib. bot. Cluj, pag. 57 - 65, Cluj-Napoca
149.

Codoreanu V., Ciurchea M., Burlacu L. ,1968,, Flora şi vegetaţia lichenologică de pe rocile

sfiicioase de la Cozla ,Moldova Nouă,, Studia Univ. Babeş -Bolyai, Cluj, Ser. Biol. 2, pag. 25-35,
Cluj-Napoca
150. Codromaz F., Contantin A., 2015, The role of cultural heritage for the sustainable development
of the Danube Region, Edizioni Università di Trieste
151.

Cogalniceanu D., Székely P., 2013, Diversity and distribution of amphibians in Romania,

Zookeys 296.
152.

Coldea G., Boşcaiu N., Lupşa V., Plămadă E., Resmeriţă I. ,1970, Vegetaţia făgetelor din

sectorul Valea Eşelniţa - Valea Mraconiei al Defileului Dunării, St. cerc. biol., Ser. Bot. 22 ,6, pag.
467-474, Bucureşti
1537

153.

Colia A., Olteanu F. ,1988, Posibil depozit arheologic în arealul Berzeasca -Elişeva, NTR, nr.

168, pag. 15
154.

Comes L, Ene I., Costescu M., Glodeanu C. ,1970, Contribuţii la cunoaşterea microflorei

lacului de acumulare de la Porţile de Fier, Anal. Univ. Craiova, s. IlI-a, II ,XII,, Biol. şt. agric., pag.
135 - 146, Craiova
155.

Comes L, Ene L, Costescu M., Glodeanu G., 1973, Micoflora din zona sistemului

hidroenergetic şi de navigaţie „Porţile de Fier", România, Acta Bot. Hor., Bucureşti 1972 - 1973, pag.
579 - 645, Bucureşti
156.

Comoglio C., 2011, Scoping mission at Iron Gates I and II dams (Romania and Serbia)

Preliminary assessment of the feasibility for providing free passage to migratory fish species, Food
and agriculture organization of the united nations.
157.

Constantinescu C-tin D., 1996, Ada-Kaleh - o istorie revolută, RPF, nr. 4, pag. 18, Drobeta

Turnu-Severin
158.

Constantinof D., 1972, Consideraţii asupra rocilor metamorfice si eruptive din Banatul de

vest, zona Fîrliuf-Moldova Nouă, Stud. cerc. geol., geogr., ser. Geol., 17,2, pag. 177-193, Bucureşti
159.

Contrea A. ,1934, Caracterele florei şi vegetaţiei bănăţene ,Studii,, în RIS banat -Crişana, II,

pag. 10-12
160. Constantin S., Lauritzen S. E, 2000, Karst evolution in the Danube Gorge from U-series dating
of a cave-bear skull and calcite speleothems from Peștera de Ia Gura Ponicovei (Romania),
Theoretical and Applied Karstology
161. Cook G.T., Bonsall C., 2002, Problems of dating human bones kom the Iron Gates, Antiquity
162. Costache M., l972,, Repartiţia pădurilor în bazinul Eşelniţa, în „G. Vâlsan înaintaş al geografiei
româneşti", Soc. şt. geogr., Bucureşti
163.

Costache N., 1967, Consideraţii fitogeografîce asupra Defileului Dunării între Orşova şi

Baziaş, Anal. Univ. Buc., Ser. şt. nat., Geol. - geogr. 16 ,2,, pag. 157 - 162, Bucureşti
164.

Coste I. ,1972, Aspecte ale Carpino-Făgetelor din sud-vestul României ,Munţii Locva -Banat,

Centenar Muzeal Orădean, Muz. „Ţării Crişurilor", pag. 719 – 725
165.

Coste I., 1975, Contribution a Vetude de la vegetation anthropogene dans Ies monts de Locva

,Sud Ouest de la Roumanie, în Documents Phytosoc., fasc. 9-14, pag. 63-71
166.

Coste I. ,1975, Flora şi vegetaţia munţilor Locvei, Rezumatul tezei de doctorat, Univ. Babeş

- Bolyai, Cluj-Napoca
167.

Coste I., 1977, Cercetări asupra asociaţiei Festuco rubrae - Agrostitetum tenuis Horv., 1951

în Munţii Locva ,Banat,, Lucr. şt. Inst. Agr., Ser. Agron. 14, pag. 37, Timişoara
168.

Coste I., 1977, Cercetări asupra clasei Sedo - Scleranthetea, Br. - BL, 1955, Th. Muller, 1961

în Munţii Locvei, Banat, Tibiscus , pag. 27 - 47, Timişoara

1538

169.

Coste I., 1979, Beitrage zum Studium der Molinio - Arrhenatheretea Tx., 1937, 1970 im

Locva – Gebirge, Sudwesten Rumaniens,, Rev. Roum. Biol., Biol. Veg. 24, 1, pag. 17-26
170.

Coste I. ,1984,Vorschlagen zur Schaffung eines Naturschutzgebietes bei Baziaş — Divid im

Donau - Engpass ,Defileul Dunării,, Acta bot. horti, 1983 - 1984, pag. 323 - 327, Bucureşti
171.

Coste L, Oprea R. ,l 969,, Paliurus spina - christi MUL înflora Banatului, Natura, Ser. Biol.

21, 6, pag. 66-68
172.

Coste L, Faur A. ,1970,, Cercetări asupra speciei Tulipa hungarica Borb. în România, Ocrot.

Nat. 14 ,2,, pag. 203 – 208
173.

Coste I., Lazarovici M., 2002, La reserve de Baziaş - Divid, dep. Caraş-Severin, etude sur la

biodiversite. Proceedings of the Symposium Studies of Biodiversity. West România Protected Areas,
University of Agricultural Sciences Timişoara, mai 9-10-2002, Edit. Orizonturi Universitare, pag. 2645, Timişoara
174.

Coteţ P. ,1954, Problema defileului Dunării la Porţile de Fier şi cercetările geomorfologice

din Câmpia Olteniei, Probleme de geografie, voi. I, pag. 98 - 119, Bucureşti
175.

Coteţ P. ,1968, Aspecte din microrelieful Banatului, Natura, Seria geografie, XX, nr. 6, pag.

42 - 44, Bucureşti
176.

Coteţ P. ,1977,, Problema defileului Dunării la Porţile de Fier şi caracterele geomorfologice

în Câmpia Olteniei, PRG – I
177.

Coteţ P. ,l 982,, Geomorfologia Defileului Dunării între Baziaş şi Gura Văii, Terra, anul XIV,

nr. 2, Bucureşti
178.

Coteţ P., Băcănaru I., 1965, Regiunea Banat. Caracterizare geografică, Natura, Seria geologie

- geografie , anul XVII, nr. 2, Bucureşti
179. Covaciu Marcov D. S., Sàs Istvan, 2005, Notes upor the herpetofauna of the south-west area
of the county of Caraș-Severin, Romania, Revista Biol: Biol. Animala
180.

Covaciu Marcov D. S., Sàs Istvan, 2009, The herpetofauna of the South-western part of

Mehedinți County, North-Western Journal of Zoology, Oradea
181.

Covaciu Marcov D. S., Sàs Istvan, 2008, On the presence of Rana (Pelophylax) lessonae

in south-western Romania: distribution, biogeographical signification and status, North-Western
Journal of Zoology, Oradea
182.

Cretzoiu P. ,1936, Plante dela Tricule, Banat, Rev. Şt. V. Adamachi 2

183.

Cristurean L, Eliade E. ,1968, Sternbergia Iutea ,L, în insula Ada-Kaleh, Rev. Muzeelor 5 ,6,,

pag. 538 – 539
184.

Crişan L, Drăgan L, Opriş L. ,1958, Aspecte noi ale litologiei de suprafaţă a solurilor din

Clisura Dunării, Stud. şi cerc. şt. s. agr., V, 1-2, pag. 89-106, Timişoara
185.

Csürös S. ,1969, Aspecte de vegetaţie de pe valea Eşelniţa, Munţii Almăjului, Banat, Contr.

bot., Cluj, pag. 233 - 243, Cluj-Napoca
1539

186.

Csürös S., Pop I., Hodisan L, Csuros-Katpalan M., 1968, Cercetări floristice şi de vegetaţie

între Orşova şi Eşelniţa, Contrib. bot., pag. 277 - 312, Cluj-Napoca
187.

Cucu L A., 2013, Metode de evaluare a amenințărilor la adresa speciilor și habitatelor de

interes comunitar în parcurile naturale. Studiu de caz Parcul Natural Porțile de Fier, Teză de doctorat,
Facultatea de Heografie, Universitatea București
188.

Cucu L.A., Niculae M.I., Pătroescu M., 2013 Species management in the Iron Gates Natural

ParkȘ an overview of zonation effectiveness, Present Ensvironment& sustainable Development, 7-2,
pag. 145-155
189.

Cucu l.A., Niculae M.I., Pătroescu M., 2013, Hierachical analysis of the threats for species of

Community Interest in the Iron Gates Natural Park, Romania, Forum Geografic, Geographical studies
and environmental protection research, 12, 1, pag. 52-58.
190.

Curcan Gh., Boengiu S. ,2003, Aspecte morfografice şi morfometrice din bazinul hidrografic

Mraconia, Analele Universităţii din Craiova - Seria Geografie, Edit. Univ., pag. 121-126, Craiova
191.

Çvijiç J., 1908, Entwichlungsgeschichte des Eisernen Tores, Petermanns, Geogr.

Mitteilungen, Erg. 160 Gotha
192.

Dancau D., Tăbăcaru I. ,1964, Observaţii zoogeografice asupra faunei cavernicole din Oltenia

şi Banat, Lucr. Inst. Speol. Emil Racoviţă, Tome 3, Edit. Acad. Române, pag. 293-340, Bucureştiî
193.

Danciu M, Lazăr Gh., Mantale C., Frățilă E., Cântar I, Chira F., Chira D., 2017, Habitatele și

flora ariilor protejate din zona Socol – Moldova Nouă, Revista de Silvicutură și Cinegetică, anul
XXII, nr. 40Progresul Silvic, Brașov
194.

Darpeş, Silvia ,1985, Activitatea umană şi influenţa ei asupra florei şi faunei din zona Porţilor

de Fier, Terra, an XVII, 4
195.

Decou V., Negrea Şt. ,1969, Aperçu zoogeographique sur la faune cavernicole terrestre de

Roumanie, Acta Zoologica Cracovenisa, Tome 14, nr. 20, pag. 471-545, Edit. Acad. Poloniei,
Cracovia
196.

Dihoru G. ,1967, Precizări floristice, I, Onosma, Geranium, Stud. cerc. biol., ser. bot. 19,4,,

pag. 319-324, Bucureşti
197.

Dihoru G., Andrei M., Cristurean I. ,1970, Date preliminare despre flora şi vegetaţia ierboasă

dintre Valea Mraconiei şi Depresiunea Dubova, Defileul Dunării,, Acta bot. horti, 1970-1971, pag.
479 - 514, Bucureşti
198.

Dihoru G., Andrei M., Cristurean I. ,1973, Date preliminare despre flora şi vegetaţia ierboasă

din Valea Mraconiei şi Cazonele Mari ale Dunării, Acta bot. horti, 1972 -1973, Bucureşti
199.

Dihoru G., Andrei M., Cristurean I. ,1973,, Vegetaţia dintre Valea Mraconiei -Depresiunea

Dubova, Acta bot. Horti, Buc. 1972 - 1973, pag. 353 - 423, Bucureşti.
200.

Dihoru G., Pîrvu C., l987, Plante endemice înflora României, Ed. Ceres, pag. 70-71, 78-80,

Bucureşti
1540

201.

Dihoru G., Dihoru Alexandrina ,1994, Plante rare, periclitate şi endemice în flora României -

lista roşie, Acta Bot. Horti., pag. 173-197, Bucureşti
202.

Dincă L., Cântar I.C., 2012, Cultivating the waste heaps from Moldova Nouă with forest

species that have an energetic potential, U.P.B. Sci. Bull
203. Dinu A.,2010, Mesolithis fish and fishermen of the Lower Danube (Iron Gates), Documenta
praehistorica
204.

Dobroica M. ,1946, Depresiunea Almăjului, Lucr. Sem. Geogr. Econ., Bucureşti

205.

Domin K.,1987, Domugled, Kasanske soutesky, Ada Kaleh a Vârciorova, Praha

206.

Doniţă N., Chriţă C., Stănescu V. ,1990, Tipuri de ecosisteme forestiere din România, ICAS,

Seria II, Bucureşti
207. Donița N, Popescu A., Paucă – Comănescu M, Mihăilescu S., Biriș I. A., 2005, Habitatele din
România, Editura Teh. Silvică, București.
208.

Drag Alina P. ,1902,, Din istoria Banatului de Severin, voi. I - III, Caransebeş

209.

Drăgăşanu Şt., Vasilescu Rarinca Elena, Stoina T. ,1960, Contribuţii la studiul fizico - chimic

al apelor Dunării inferioare în sectorul românesc, Bul. Inst. cerc. piscicole, an XIX, nr. 4, Bucureşti
210.

Drăghia I., 1971, Donnees concernant Ies insectes mineurs de la zone du futur lac artificiel

„Porţile de Fier", Trav. Mus. d'Hist. Nat. G. Antipa 11, pag. 335 – 338
211.

Drâghiceanu M., 1885,, Mehedinţi, studii geologice tehnice şi agronomice, Bucureşti

212.

Drăghiceanu M., 1889, Situaţia minelor de cărbuni deschise de stat şi particulari faţă cu

direcţia CFR şi istoria minelor Bahna, Bucureşti
213.

Drăghicescu M., 1892, Dunărea de la Orşova la mare şi coastele mării de la Varna la Cetatea

Albă, Galaţi
214.

Drăghicescu M., 1892, Pe Dunăre de la gura Tisei până la mare şi pe coastele mării de la

Varna la Odesa, Galaţi
215.

Drăgulescu C., 2014 The current state of phyto-ceonological research in the Iron Gates danube

Gorge – Banat, Romania, in Transylvanian Rev. Syst. Ecol. Rev, 16
216.

Drugescu Ctin., 1971, Contribuţii la biogeografia Podişului Mehedinţi, SCGGG -XVIII, nr.

L
217.

Dumitrescu R., 1995, Contribuţii la corelarea unităţilor de fundament ale Munţilor Apuseni

şi Carpaţilor Meridionali cu cele din Depresiunea Panonică şi de peste Dunăre, Stud. cerc. geol., 40,
pag. 133- 139, Bucureşti
218.

Dumitrescu V., 1882, Note asupra monumentelor, ruinelor şi locuri însemnate în judeţul

Mehedinţi, Revista de istorie, arheologie şi folclor, An I, voi. I, Bucureşti
219.

Dumitrescu V., l883, Geografia judeţului Mehedinţi, Drobeta Turnu-Severin

220.

Dumitrica F., 1980, Contribuţii la cunoaşterea liniei ferate Piteşti -Vârciorova, MIC - II,

Drobeta Turnu-Severin
1541

221.

Dumitru-Tătaru I., Leandru L., Florescu I., Niţu C., Dumitrescu A., 1964, Studii asupra

variabilităţii unor provenienţe şi forme de pin negru de Banat din Munţii Cernei şi Carpaţii Porţilor
de Fier, România, Valoarea lor ca material iniţial de selecţie, în „Cercetări de genetică" - Lucrările
primului Simpoz. Nat. Genetic., 18-20 iunie 1964, pag. 125- 131, Bucureşti
222.

Duţa A., l978, Documente noi din sursa engleză asupra navigaţiei la Porţile de Fier, la sfârşitul

sec. XIX, MIC -1
223.

Ehler J. J.,1982, Banatul de la origini până acum, 1774, Edit. Facla, Timişoara

224.

Eliade E., 1962, Date asupra micoflorei din Oltenia şi Banat, Stud. cerc. biol., Ser. Biol. veg.

14 ,4,, pag. 429 - 458, Bucureşti
225.

Eliade E., 1965, Cercetări asupra micoflorei din regiunea Banat ,II,, Comunic, bot., Bucureşti,

3, pag. 177 - 190, Bucureşti
226.

Eliade E. ,1969, Cercetări asupra Erysiphaceelor din zona Porţile de Fier -România, Moţa II,

Anal. Univ. Buc., Biol. veg. 18, pag. 105 - 110, Bucureşti
227.

Eliade E., Constantinescu O., 1970, Noutăţi micofloristice din zona „Porţile de Fier", Acta

Bot. Horti, Buc. 1968, pag. 123 - 128, Bucureşti
228.

Feider Z., Călugăr M. ,1970,, Acarieni din familia Phtiracaridae de la „Porţile de Fier", în

Corn. zool., SSB, pag. 17-32, Bucureşti
229.

Fenesan C. ,1981, Documente medievale bănăţene, 1440 - 1653, Edit. Facla, Timişoara

230.

Ficheux R., Tricom-Verqez Genevieve, 1948, Sur l'origine des Portes de Fer danubiennes, CR

Acad. Sci, Fr., CCXXVI, pag. 504 - 505, Paris
231.

Flamaropol V., Voicu G., 1966, Contribuţii la geologia, paleogeografia şi hidrogeologia zonei

Moldova Veche - regiunea Banat, HGAM, XI, pag. 580 - 584, Bucureşti
232.

Florea N., Munteanu I. ,1999, Sistemul român de taxonomie a solurilor, Ed. Univ. A. I. Cuza,

Iaşi
233.

Florea N., Stoica E., Codarea V., 1970, Black soils on serpentines in România, Şt. tehn. econ.,

seria C, Pedologie, nr. 18, Bucureşti
234.

Florea N., Stoica E., Popescu C., Vasilescu P., 1971, Erubaziomurile pe serpentinitele din

Munţii Banatului, Anal. Inst. Şt. Cerc. Pedol., anul XXXVIII, Bucureşti
235.

Frank C., Jungbluth J., Richnovszky A., 1990, Die Mollusken der Donau vom Sckwarzwald

bis zum Schwarzen Meer ,eine monographische Darstellung,, Eds. A. Richnovszky u. A. Berczik,
Akaprint, Budapest
236.

Fritz J. ,1902, Orşova ung die insefestung ,Ada - Kaleh,, MKA – Viena

237.

Georgescu C. C., 1965, Consideraţii asupra unor elemente termofile, în special sudice, în flora

României, St. cerc. biol., Ser. Bot. 17 ,4 - 5,, Bucureşti
238.

Georgescu C. C., Ciucă M., 1952, Contribuţii la studiul răspândirii scumpiei, Cotinus

coggygria Scop., în RPR, Bul. şt. Acad., Sect. şt. biol., agron., geol. şi geogr. 4 ,2,, pag. 409-414
1542

239.

Georgescu C. C., Ciucă M. ,1955, Contribuţii la studiul răspândirii teiului alb, Tilia tomentosa

Moench, în RPR, Bul. şt. Acad., Sect. şt. biol., agron., geol. şi geogr. 7 ,2, pag. 307-315
240.

Gerano A., 1894, Le defile du Bas-Danube depuis Baziaş jusqu'a Orşova, Rev. Geogr., Paris

241.

Gergely I., 1971, Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei din zona Defileului Dunării

între oraşul Moldova Veche şi comuna Pojejena ,jud. Caraş-Severin,, în Contr. Bot.,Cluj
242.

Gheracopol O., Stelin M., Munteanu G., 1970, Contribuţii la cunoaşterea faunei ihtiologice a

Dunării în zona Baziaş, km 1075, Orşova ,km 966,, Corn. de hidrobiologie, SSB, Bucureşti
243.

Gheorghiu C., 1953, Transformarea rocilor sub influenţa activităţii postmagmatice, Rev.

Univ. Parhon Politehn., 2, Bucureşti
244.

Gheorghiu C., Iancu M. ,1967, Un evolution geologique et geomorphologique de la Vallee du

Danube entre Baziaş et Tr. Severin, Assoc. Geol., Carp. Balk., Vlll-eme Congres, sept. 1967,
Rapports Geotectonique, pag. 87-91, Belgrad
245.

Ghibedea V., Isbăşoiu C., 1985, Există climat submediteraneean în sud-vestul României,

Terra, anul XVII, nr. 2, Bucureşti
247.

Ghibedea V., 1982, Repartiţia precipitaţiilor atmosferice în raport cu altitudinea în Munţii

Ţarcu şi Banatului, Terra, anul XIV, nr. 2, Bucureşti
248.

Glăvan V., 1973, Rolul factorilor fizico-geografici în geneza şi răspândirea solurilor din

bazinul hidrografic leşelniţa, An. Univ. Bucureşti, anul XXII, Bucureşti
249.

Glăvan V. ,1976, Consideraţii asupra rolului activităţilor antropice în dinamica mediului

înconjurător din SV Banatului, B.S.S.R., vol. IV
250.

Godeanu G., 1970, Rotiferele întâlnite în zona viitorului lac de acumulare de la Porţile de

Fier, Stud. cerc. biol., Ser. zool. XXII ,6,, Bucureşti
251.

Golea C., Marinescu I., 2002, Aşezările rurale din judeţul Mehedinţi, Analele Universităţii

din Craiova - Seria Geografie, Edit. Univ., pag. 40-47, Craiova
252.

Golea C., Pleniceanu V., Ionel V., 2003, Documentele cartografice din secolele XVIII-XIX -

sinteze geografice ale vieţii sociale şi economice din ţinutul Severinului şi de la Poarta Europeană a
Dunării Româneşti, Analele Universităţii din Craiova - Seria Geografie, Edit. Univ., pag. 69-78,
Craiova
253.

Grecescu D. ,1898, Conspectul florei României, Bucureşti

254.

Grecu F., Iosif D., 2014, The geosites from Danube Defile in Romania. The vulnerability to

touristic activities, GeoJournal of Toursim and Geocites
255.

Grigore M., 1973, Caracterizare morfogenetică a regiunii montane din jumătatea de est a

Banatului, Realizări în Geografia Românească, Edit. Ştiinţ., Bucureşti
256.

Grigore M., 1989, Defileuri, chei şi văi de tip canion în România, Edit. Ştiinţ. şi Enciclop.,

Bucureşti

1543

257.

Grigore M., Popescu Dida, Popescu N., 1965, Relieful crionival din Munţii Banatului,

S.C.G.G.G., Seria geog., tomul XIX, nr. l, pag. 255 - 264, Bucureşti
258.

Grigore M., Popescu Dida, Popescu N., 1967, Evoluţia versanţilor în bazinetul Dubova -

Defileul Porţile de Fier, Comunicări de Geografie, voi. IV, Bucureşti
259.

Grigore M., Popescu Dida, Popescu N., 1967, Relieful structural din zona defileului Dunării

şi Munţii Almăjului, Natura, Seria geologie - geografie, XDC, nr. l, pag. 35-40, Bucureşti
260.

Grigore M., Schmimdt M., Ielenicz M., 1969, Unele aspecte privind stabilitatea versanţilor în

Defileul Dunării în sectorul Ogradena — Orşova, Rev. Păd., 84, pag. 636-638, Bucureşti
261.

Grigore S., Coste I., 1972, Conservarea naturii şi folosirea resurselor naturale din Banat, în

Bizerea M. şi colab. „Aspecte din flora şi fauna Banatului", pag. 103-194
262.

Grigore S., Coste I., 1974, Aspecte botanice din rezervaţia naturală Valea Mare - Moldova

Nouă, Ocrot. Nat. 18 ,2, pag. 159-166
263.

Grigore S., Coste I., 1978, Cercetări asupra vegetaţiei dintre Moldova Veche şi Pescari

,judeţul Caraş-Severin,, Banatica 7, Caiete de Ştiinţe naturale, Stud., cerc. geol., geogr., biol., pag.
173-189, Reşiţa
264.

Grigore S., Coste I., 1979, Contribution a l'etude de la végétation therophyte-xerophile de la

Roumanie, Documents phytosociologiques IV, pag. 383-396, Lille
265.

Grigore S., Coste I., 1979, Flora şi vegetaţia pajiştilor din Banat, în Z. Samoilă ,coord.,

Pajiştile din Banat, Edit. R^d. Prop. Agr., pag. 29-56, Bucureşti
266.

Grigore S., Coste L, Lauer C., 1971, Contribuţii geobotanice din Banat, Comunic, bot., SSB

12, pag. 305-308
267.

Grigore S., Coste L, Oprea R., 1969, Contribuţii la studiul sinecologic al asociaţiilor din

pajiştile de la Moldova Veche - Pescari, Lucr. şt. Inst. Agr. Timişoara, Ser. Agron. 12, pag. 151-158,
Timişoara
268.

Grigore S., Schrott L., 1972, 1973, Flora şi vegetaţia Banatului, în Bizerea M. şi colab.,4

„Aspecte din flora şi fauna Banatului", pag. 26 – 28
269.

Grossu Al. V., 1945-1946, Amphimelania holandri Fer., gasteropode relique en Roumanie,

Compt. Rend. Cercle. Zool., pag. 14, Cluj-Napoca
270.

Grossu Al. V., 1962, Bivalvia. Fauna RSR, 3, pag. 3, Edit. Acad., Bucureşti

271.

Grossu Al. V., 1972, Asociaţiile de gasteropode din zona Porţilor de Fier ,Defileul Dunării la

Cazane - Orşova,, Stud. cerc. biol., Ser. zool. 24 ,4,, pag. 293- 298
272.

Grossu Al. V., 1974, Caracteristica şi asociaţiile de gasteropode din Banat în diferite

ecosisteme, Tibiscus - Centenar Muzeul Bănăţean, pag. 95-106, Timişoara
273.

Grossu Al. V., 1981 -1987, Gasteropoda Romaniae, voi. I-IV, Edit. Litera, Bucureşti

274.

Groza L., 1982, Câteva aspecte ale activităţii punctului de vamă din Orşova în perioada militar

- grănicerească, 1767 - 1872, MCC - vol. IV/1982, Drobeta Turnu-Severin
1544

275.

Grubaç B., Milanoviç Z., 2013, The birds of Djerdap, Ministerul Resurselor Naturale

276.

Gruia L., 1970, Repartiţia cantitativă a algelor în solurile teritoriului viitorului lac de

acumulare de la Porţile de Fier, Stud. cerc. biol., Ser. bot. 22 ,3,, pag. 195 – 200
277.

Gruia L., 1973, Contribuţii la cunoaşterea algelor acvatice din Ostrovul Moldova, Stud. cerc.

biol., Ser. bot. 25 ,1, pag. 313-316
278.

Gudea N., 1977, Actes du IX-e Congres International d'Etudes sur Ies Frontiers Roumaine,

Mamaia 1972, pag. 174-176
279.

Gugiuman I., 1956, Porţile de Fier ale Dunării, Şt. Tehn., 4., Bucureşti

280.

Guriţă - Căpitan, 1911, Extras istoric asupra ţinutului istoric Orşova - Ada-Kaleh, RVM-

XLVII nr.4
281.

Haralamb A., Boiangiu E., 1948, Pădurile şi împăduririle din regiunea „Porţile de Fier",

lucrare de subinspector, Bibi. ICEF inv. nr. 1963, Rev. Păd. 63,3,, pag. 114-115
282.

Hauer F. R., l857, Eine neune Ammoniten - Art aus dem Klaus - Schichten, Sitzungsb., Akad.

Wiss., 14, pag. 156- 158, Wien
283.

Hauer F. R. ,1869,, Kohlenvorkommen von Berszaszka - Fundstelle der Ammoniten von

Swinitza, Verh. k. k. geol. Reichsanst., Jg. 1869, pag. 167-169, Wien
284.

Hayek A. ,1916,, Die Pflanzendecke Osterreich-Ungarns, Leipzig, Wien

285.

Heitel R.1974, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în insula cetăţii,

Ada - Kaleh,, MMC nr. 7 – 8
286.

Herbst C., Caloianu N., Chiriac, D. ,1970,, Aşezări umane din Defileul Dunării, An. Univ.

Bucureşti, anul XIX, Bucureşti
287.

Hernea C., 2013, Distribution of invasive plant Ailanthus altissima (Mill) swingle in the

Danube SPA - Baziaș - Iron Gate, Analele Universității din Craiova
288.

Heuffel J. ,l858,, Enumeratioplanîarum in Banatu Temesiensi, Vindobonae

289.

Hillinger N., 1999-2000, Câteva consideraţii asupra zonelor defavorizate din judeţul Caraş-

Severin, Geographica Timisinsis, vol. VIII-IX, pag. 281-287, Universitatea de Vest din Timişoara,
Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, Timişoara
290.

Hilt V., Panaite L., 1963, Consideraţii economico-geografice asupra centrelor populate din

sectorul Orşova-Sviniţa, An. Univ. Bucureşti, seria Ştiinţele Naturii, an XII, nr 36, Bucureşti
291.

Hilt V., Panaite L., 1964, Consideraţii economico-geografice asupra sectorului dunărean

Sicheviţa-Berzasca ,regiunea Banat,, An. Univ. Bucureşti, Seria Ştiinţele Naturii, an XIII, nr l,
Bucureşti
292.

Hilt V., Dragu Gh., 1965, Geografia agriculturii din sectorul Văii Dunării Româneşti cuprins

între Baziaş-Socol şi Turnu Severin-Hinova, An. Univ. Bucureşti, an XIV, Bucureşti
293.

Hodişan I., 1968, Cercetări floristice şi de vegetaţie între Orşova şi Eşelniţa, Contrib. bot.,

Cluj-Napoca
1545

294.

Hodişan I., 1969, Aspecte de vegetaţie de pe valea Eşelniţa, M-ţii Almăjului, Banat,, Contrib.

Bot., Cluj-Napoca
295.

Hodişan I, Pop I., 1968, Câteva plante noi şi rare în flora Banatului, Studia Univ. Babeş-

Bolyai, Ser. biol. 1968 ,2,, pag. 55 - 57, Cluj-Napoca
296.

Horovat L, Glavac V., Ellenberg H., 1974, Vegetation Sudosteuropas, VEB Gustav Fischer

Verlag Jena
297.

Iancu M., Velcea V. ,1963,, Consideraţii geomorfologice asupra văii Dunării în sectorul

Bahna - Turnu-Severin, Analele Universității din București – XII
298.

Iancu M., Velcea Valeria, Glăja M., l963, Consideraţii geomorfologice asupra sectorului Gura

Văii - Turnu Severin, Analele Universității Bucureşti, Ser. geologie - geografie, An XXII, nr. 36, pag.
97 - 106, Bucureşti
299.

Iancu M., Velcea Valeria ,1970,, Morfodinamica zonelor de confluenţă în sectorul Baziaş -

Drobeta Turnu-Severin, Lucr. şt. Univ. Buc., Ser. geografie, vol. II, Bucureşti
300.

Iancu M., Velcea Valeria, Glăja M. ,1964,, Valea Dunării între Baziaş şi Pescari; caracterizare

geomorfologică, An. Univ. Bucureşti, Ser. geologie - geografie, An XXIII, pag. 129-137
301.
302.

Iaroslavschi E., 1973, Un depozit de bronzuri de la Drencova, Banatica II, pag. 79-84
Iftimie A., 2005, New observations on the herpetofauna from Domogled - Valea Cernei

National Park and Porțile de Fier Natural Park (Romania), Travaux du Museum Național d'Histoire
Naturelle ”Grigore Antipa”
303.

Ilie I, 1979, Direcţii noi în dezvoltarea proceselor morfogenetice şi a condiţiilor de solificare

din zona Orşova - Plavişeviţa, după amenajarea lacului de retenţie Porţile de Fier I, Analele
Universității Bucureşti
304.

Ilie I., 1968, Procese actuale în zona Defileului Dunării, Natura, Geol.-geogr., nr. 5, pag. 30-

37, Bucureşti
305.

Ilie I, Grigore M. ,1964, Metode pentru întocmirea hărţii adâncimii fragmentării reliefului cu

aplicaţie la sectorul Văii Dunării între Sviniţa şi Turnu —Severin, Natura, Ser. geogr.-geol., nr. 3
306.

Ionescu Ion-Brad, 1868, Agricultura română in Mehedinţi, Bucureşti

306.

Ionescu V., 1968, Vertebratele din România, Edit. Acad. RSR, Bucureşti

307.

Ionescu-Ticulescu V., 1970, Characeae din regiunea „Porţile de Fier", Acta bot. Horti,

Bucureşti, 1968, pag. 93 – 95
308.

Iordache Costela, 2000, Forţa de muncă ocupată în activităţile industriale din spaţiul rural al

Defileului Dunării, Comunicări de Geografie, voi. IV, Univ. Buc., Fac. Georg., pag. 453-459, Edit.
Univ. Buc., Bucureşti
309.

Iordache Costela, 2001, Economia forestieră în sectorul dunărean Baziaş -Eşelnita, Analele

Universităţii din Craiova - Seria Geografie, Edit. Univ., pag. 169-176, Craiova

1546

310.

Iordache Costela, 2002, Forme tradiţionale de utilizare a apei în sudul Munţilor Locvei,

Analele Universităţii din Craiova - Seria Geografie, Edit. Univ., pag. 54-60, Craiova
311.

Iordache Costela, 2002, Mutaţii în structura fondului funciar din Defileul Dunării ,Sectorul

Baziaş - Eşelnita, în perioada 1970- 2000, Analele Universităţii din Craiova - Seria Geografie, Edit.
Univ., pag. 94-100, Craiova
312.

Iordache Gh., 1970, Câteva observaţii asupra pietrăritului din comuna Vîrciorova și Gura

Văii, Historica, București.
313.

Iosif D., 2013, Contribution to geosites perception in the Iron Gates touristic area based on

some in situ analyses, Revue Romanie du geographie
282.

Karandja C.I. , 1 923,, Două vederi din Ada-Kaleh, AO - an VI, nr. 28

283.

Kessler E. ,1974,, Avifauna postglaciară de la Cuina Turcului ,Cazanele Mari, România,,

Tibiscus, pag. 113-122
284.

Kessler E. , 1 985,, Material fosil şi subfosil de păsări din Defileul Dunării la Porţile de Fier,

Drobeta VI, Muzeul Regiunii Porţile de Fier, pag. 337-339, Drobeta Turnu-Severin
285.

Kiss B., Sangheli A. ,1971,, Fauna de ortoptere din rezervaţia Valea Mare, Cerc. biol. în partea

de vest a României, voi. I, Timişoara
286.

Koch F. ,1912,, Bericht tiber meine palaentologischen Aufsammlungen und stratigraphischen

Beobachtungen \vahrend des sommes 1909 in der Umgebung von Swinicza im Komitat Krasso
Szorenz, Jahrsber. d. k. ung. geol. R. A., f. 1909: 123-126, Budapest
287.

Kudernatsch J. , 1 907, 1910,1913,, Lathaea geognostica, Viena

288.

Laitin Danul ,1926-1927,, Orşova, ANGO nr. 3-9

289.

Laitin Danul, Anuarul XXIV al Gimnaziului Mixt din Orşova - anul şcolar 1948, 1943, editat

la Orşova
290.

Laitin Danul, Dunărea între Baziaş şi Turnul-Severin

291.

Laitin, Danul, Orşova, Turnu-Severin, Drobeta Turnu-Severin, 1938 -1939

292.

Lazarovici M. ,2001,, Restaurarea vegetaţiei pe haldele de steril de la mina de metale

neferoase de la Moldova Nouă, Proceedings of the Symposium: Restoration Ecology, University of
Agricultural Sciences, pag. 28 - 34, Timişoara
293.

Lâzărescu Gh. ,1975,, Relieful judeţului Caraş-Severin. Prezentare cartografică, Timişoara,

pag. 16-21
294.

Lungulescu G. ,1932,, Ostrovul mitologic ,Ada - Kaleh,, Ziarul Universul, 19 aug. 1932

295.

Lupe I. Z. ,1968,, Exemplare de Sequoia gigantea Decne la Orşova, Natura, Ser. biol. 20 ,3,,

pag. 79 – 80
296.

Lupe I. Z. ,1969,, Pentru folosirea raţională în scop ştiinţific a arborilor din incinta viitorului

lac de acumulare de la Porţile de Fier, Rev. Păd. 84 ,2,, pag. 61-62

1547

297.

Macovei G., Atanasiu I. ,1993,, L 'evolution geeologique de la Roumanie, An. Inst. Geol.

Rom., XVI ,1931,, Bucureşti
298.

Macovei G., Bazinul terţiar de la Bahna, An. Ist. - geol., voi. II

299.

Macovei Gh. ,1910,, Bazinul terţiar de la Bahna - Mehedinţi, An. Inst Geol. Rom., voi. III,

Bucureşti
300.

Maier O.R. ,1982,, Meşteşugul vărăritului în zona Porţile de Fier, MCC - IV, Drobeta Turnu-

Severin
301.

Mâlos C. ,1975,, Centre floristice din Munţii Mehedinţi şi problema ocrotirii lor. Studii şi

Cercetări, Drobeta Turnu-Severin
302.

Manea Gabriela ,2003,, Naturalitate şi antropizare în Parcul Natural Porţile de Fier, Edit.

Univ. din Bucureşti
303.

Manea Gabriela, Patru Ileana, Oprea R., Ene M. ,2003,, Favorabilităţi şi restrictivităţi pentru

valorificarea prin turism ecologic ,verde, a Defileului Dunării, Culoarului depresionar al Loviştei,
Culoarului Bran-Rucăr şi Văii montane a Prahovei, Comunicări de geografie, voi. VII, Univ. Buc.,
Fac. Geogr., pag. 359-363, Edit. Univ. Buc.
304.

Marcu L. P. ,1968,, Aspecte de la familie musulmane dans l'iile d'Ada - Kaleh, Rev. Etude SE

Europ. VI, nr. 4
305.

Mareş Ioana, Trufaş V. ,1973,, Leş pisolithes de la grotte Ponicova, LC-ISER, pag. 605 - 613,

Edit. Acad., Bucureşti
306.

Marchitan L. ,1979,, Banatul în lumina arheologiei, Bucureşti

307.

Marinescu F. ,1965,, Fauna tortoniană de la Bahna - Orşova, Ocrot. nat., 9,2,, pag. 217-221,

Bucureşti
308.

Marinescu F. et al. ,1958, 1960,, Rapoarte geologice asupra cercetărilor din partea de sud-vest

a Olteniei, Arh. Com. Stat Geol., Bucureşti
309.

Marinescu Şt., Marinescu Josefina ,1963,, Geologia bazinului Bahna-Orşova şi legătura sa cu

regiunile neogene învecinate, Asoc. geol. carp.-balc., al V-lea Congres, Com. şt., voi. III, nr. L
310.

Martonne, Emm. de ,1904,, Remarques apropos des observations sur le defile des Portes des

Fer, Bul. Soc. Geol., Nr. 4
311.

Matacă Sorina ,1996,, Modificările ihtiofaunei dunărere în condiţiile lacului de baraj ,zona

cuprinsă între barajul Porţile de Fier I şi barajul Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi,, Drobeta, VII,
pag. 235-241, Drobeta Turnu-Severin
312.

Matacă Sorina ,1999,, Valea Slătinicului Mare. Conspect floristic, Drobeta, IX, pag. 274-285,

Drobeta Turnu-Severin
313.

Matacă Sorina ,2000,, Arondarea fltogeografică a teritoriului Parcului Natural Porţile de Fier,

Marisia, Studia Scientiarum Naturale, XXVI, pag. 155-160, Târgu-Mureş

1548

314.

Matacă Sorina ,2000,, Familia CARYOPHYLLACEAE din rezervaţia Gura Văii -Vârciorova

în ierbarul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Asociaţia Muzeografilor Naturalişti din România.
Naturalia. Studii şi cercetări, Tom IV-V
315.

Matacă Sorina ,2000,, Istoricul cercetărilor botanice din teritoriul Parcului Natural Porţile de

Fier, Oltenia, St. şi Comunic., Şt. Naturii, XVI, pag. 85-88, Craiova
316.

Matacă Sorina ,2000,, Protecţia florei din Parcul Natural Porţile de Fier ,judeţul Mehedinţi,,

Drobeta, X, pag. 138-144, Drobeta Turnu-Severin
317.

Matacă Sorina ,2001,, Caracterizarea florei Parcului Natural Porţile de Fier, Oltenia, St. şi

Comunic., Şt. Naturii, XVII, pag. 52-56, Craiova
318.

Matacă Sorina ,2002,, Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porţile

de Fier, Drobeta XI-XII, pag. 255-245, Drobeta Turnu Severin
319.

Matacă Sorina ,2002,, Vegetaţia forestieră şi arbustivă din Parcul Natural Porţile de Fier,

Drobeta, XI-XII, pag. 296-336, Drobeta Turnu Severin
320.

Matacă Sorina ,2002,, Vegetaţia saxicolă din Parcul Natural Porţile de Fier, Marisia, Studia

Scientiarum Naturale, XXVII, Târgu-Mureş
321.

Matacă Sorina ,2003,, Contribuţii privind clasa Thlaspietea rotundifolii Br-Bl, 1948 în arealul

Parcului Natural Porţile de Fier, Studii şi comunicări, Şt. Nat., voi XIX, Muzeul Olteniei, Craiova
322.

Matacă Sorina ,2003,, Contribuţii privind vegetaţia acavatică şi palustră din arealul Parcului

Natuaral Porţile de Fier, Drobeta, XIII, pag. 218-238, Drobeta Turnu-Severin
323.

Matacă Sorina ,2003,, Reconsiderarea statutului sintaxonomic al asociaţiei Echinopo-

Banatici-Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. 1971, Studii şi comunicări, Şt. Nat. voi. XIX, Muzeul
Olteniei, Craiova
324.

Matache M., Rozylowicz L., Ropotă Mariana, Patroescu-Klotz, Iulia Valeria ,2000,, Annual

charging ofthe Danube river sediments with heavy metals. Case study: Baziash-Iron Gates dam ,19962000,, Fifth Symposium on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague
325.

Matache M., Pătroescu C., Pătroescu-Klotz Iulia Valeria ,2002,, Evoluţia concentraţiei

metalelor grele în sedimente acvifere dunărene pe tronsonul Baziaş — Porţile de Fier I ,1996-1999,,
Revista de Chimie, 53 ,9,, Bucureşti
326.

Matache M., Rozylowicz L., Pătroescu C., Ropotă Mariana ,2003,, Positive and negative

aspects ofphytoremediation measures applied to Moldova Noua sterile deposit Sixth Symposium on
Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague
327.

Matache M., Iojă C., Pătroescu Măria, Pătroescu C. ,2003,, Dissolved oxygen evolution in

Danube River Waters ,sector Baziaş - Bahna River Mouth, between 1996 and 1999, The First
Conference on Environmental Research and Assessments, Bucharest, România, 23-27 March 2003
328.

Mateescu F. ,1961,, Influenţele structurale în relieful Munţilor Carasului, Probi. Geogr., VIII,

pag. 205 - 219, Bucureşti
1549

329.

Maxim I. A. ,1967,, Noi contribuţiuni asupra florei fosile de la Sviniţa - Banat, cu o privire

comparativă între flora permo - carboniferă din zona Sviniţa, Reşiţa şi sudul Dunării, Studia Univ.
Babeş - Bolyai, Geologia - Geographia, fasc. 2, pag. 9-18, Cluj-Napoca
330.

Maxim L, Dragoş L, Clichici O. ,1971,, Nouvelles formes d'ammonoidees du Dogger de

Sviniţa - Svinecea Mare ,Banat,, Stud. cerc. geol., geofiz., geogr., ser. geol., 16,2,, pag. 405-477,
Bucureşti
331.

Măneanu Mite ,1974,, Documente noi privind starea mănăstirilor şi bisericilor din judeţul

Mehedinţi în prima jumătate a secolului XIX, Drobeta nr. 3 - 4, pag. 10, Drobeta Turnu-Severin
332.

Mihai I. Gh., Stoica L., Mihăilă D., Ciolac D. ,1961,, Studiul tipurilor de staţiuni de pe

versanţii direcţi din stânga Dunării între Sviniţa şi TR. Severin şi ameliorarea lor prin culturi
forestiere, pag. 41, Ed. Agro-Silvică, Bucureşti
333.

Mihălescu V. ,1963,, Carpaţii sud-estici de pe teritoriul României, Edit. Ştiint. şi Enciclop.,

Bucureşti
334.

Mîrza I. ,1971,, Prezenţa unor resturi de Mammuthus primigenius Blumb. în depozitele

cuaternare de la Moldova Nouă ,jud. Caras - Severin,, Studia. Univ. Babeş - Bolyai, Geologia Mineralogia, fasc. l, pag. 29-32, Cluj-Napoca
335.

Misic V. ,1971,, Relikta vegetacija resavske Klisure, Arh. Biol. Nauka, 23,1-2,, pag. 17-18,

Beograd
336.

Mocanu R., Mocanu Ana Măria ,2001,, Câteva aspecte cu privire la reconstrucţia ecologică a

haldelor de steril din judeţul Mehedinţi, Proceedings of the Symposium: Restoration Ecology,
University of Agricultural Sciences, pag. 64 - 69, Timişoara
337.

Mogoşanu Fl. ,1978,, Paleoliticul în Banat, Bucureşti, pag. 34-37

338.

Moise Al. ,l938,, Monografia Clisura, Gravita

339.

Morariu I., Danciu M., Ularu P. ,1969,, Date noi din flora Porţilor de Fier, Stud. cerc. biol.,

Ser. Bot. 21 ,1,, pag. 17 - 22, Bucureşti
340.

Morariu L, Danciu M. ,1970,, In der Gegend des Eisernen Tores ,Porţile de Fier, gemeldete

Pflanzenassoziationen, Rev. Roum. Biol., Bot. 15 ,6,, pag. 419 – 429
341.

Morariu L, Danciu M., Ularu P. ,1973,, Die Vegetation der Flussinsel Moldova Veche, Acta

bot. hort., Buc. 1972 - 1973, pag. 465 – 499
342.

Moruzi C., Toma N. ,1972,, Contribuţie la cunoaşterea florei lichenologice corticole, tericole

şi muscicole din zona Porţilor de Fier, Acta bot. hort., Buc. 1970 - 1971, pag. 443 -446
343.

Moruzi C., Toma N. ,1973,, Flora şi vegetaţia lichenologică saxicolă de pe insula Ada-Kaleh,

Anal. Univ. Buc., Ser. biol. veg. 22, pag. 101 – 116
344.

Moşneanu V. ,l997,, Istorie la Orşova, RPF - l, pag. 13

345.

Moţiu A. ,1971,, Prezenţa unui carbonat de nichel în serpentinele cromifere din Banat ,Notă,,

Studia. Univ. Babeş - Bolyai, Geologia - Mineralogia, XVI, fasc. l, pag. 3-9, Cluj-Napoca
1550

346.

Mrazec L. ,1904,, Sur Ies schistes cristallins des Carpathes meridionales ,versant roumain,, C.

R. IX Congres geol. Internat., Vierme 1903, pag. 631 – 648
347.

Murgoci G. ,1905,, Contribution a la tectonique des Carpathes meridionales, C. R. Acad. Sci.

Paris
348.

Murgoci G. M. ,1910,, The geologicul Synthesis ofthe South Carpathians, C. R. XI Congres

Geol. Internat., pag. 871 - 880, Stockholm
349.

Muşat I. ,1968,, Cercetări asupra lucrărilor vechi de împădurire în zona Shen „Porţile de Fier",

Stud. Cerc. 26, caiet I ,Silvic.,, pag. 147-187
350.

Mutihac V., 1ones1 L. ,1973,, Geologia României, Editura Tehnică, Bucureşti

351.

Nadra E. ,1964,, Păsări rare în rezervaţiile naturale din Banat, Ocrot. Nat. 8 ,1,, pag. 106-110

352.

Năstăseanu S. ,1960,, Raport geologic asupra cercetărilor efectuate pe Dunăre între Gura Văii

şi Plavişeviţa, Arh. Inst. Geol., Bucureşti
353.

Năstâseanu S. ,1964,, Prezentarea hărţii geologice a zonei Reşiţa - Moldova Nouă, se. 1: 100

000, An Corn. Geol., XXXIII, Bucureşti
354.

Năstăseanu S. ,1967,, Cretacicul superior din valea Cernei şi date noi privind tectonica

munţilor Cernei ,Banat,, D. S. Corn. Stat Geol., LIII, l, Bucureşti
355.

Năstăseanu S., Bădăluţă A., Biţoianu C., Preda L, Culda V., Pelin M., Popescu I. ,1985,,

L'etude geologique des formations de charbon dans le bassin Sirinia ,Banat,, a l'exclusion de Cozla,
Anal. Univ. Bucureşti, Geologie, XXXIV, pag. 47-54, Bucureşti
356.

Năstăseanu S., Avram E. ,1986,, Une nouvelle sous - division de la Formation de Sviniţa: la

sous -formation de Pârâul Ţiganilor, D. S. Inst. Geol., Geofiz., 70-71,4,, pag. 79-85, Bucureşti
357.

Neacşu P. ,1967,, Date faunistice asupra Itonidelor galicole din insula Ada-kaleh, Natura,

Biol. 19 ,5,, pag. 71-73
358.

Necşuliu R., Popescu V. ,2003,, Analysis of Landcover Distribution in the hon Gates Natural

park Using GIS Methods, The First Conference on Environmental Research and Assessments,
Bucharest, România, 23-27 March 2003
359.

Necşuliu R ,2007,-Gestiunea sociala a parcurilor naturale din România.Studiu de caz:Parcul

Natural Portile de Fier.Teza de doctorat.Universitatea din Bucuresti.Facultatea de geografie.
360.

Nedelcu G. A., Sanda V. ,1983,, Vegetaţia lemnoasă din zona lacului de acumulare „Porţile

de Fier" ,Baziaş - Drobeta-Turnu Severin,, Acta bot. hort., Buc. 1981 - 1982, pag. 147-158
361.

Negrea Alexandrina, Negrea Şt. ,1979,, Peşterile din Defileul Dunării, "Speologia", serie

monografică, pag. 47-48
362.

Negrea A. ,1994,, Contribution â Vetude faunistique et biogeographique des Gasteropodes du

secteur roumain du Danube, Annls. Limnol., 30, 3, pag. 179-195
363.

Negrea Şt., Negrea Alexandrina ,1969,, Peşterile din Defileul Dunării, Lucr. Inst. Speol., voi.

VIII
1551

364.

Negrea Şt., Negrea Alexandrina ,1975,, Ecologia populaţiilor de cladoceri şi gasteropode din

zona inundabilă a Dunării, Ed. Acad. Române, Bucureşti
365.

Negrea Şt., Negrea Alexandrina, Sencu V., Botoşeneanu L. ,1965, -Grottes du Banat

,Roumanie, explores en 1963, International Journal of Speleology, Weinheim, voi. I, partea a IV-a
366.

Negrean G., Oltean M. ,1989,, Endemite şi zone endemoconservatoare din Carpaţii sud-

vestici, Ocrot. Nat. Med. înconj. 33,1,, pag. 15-25
367.

Netta Gheron ,1923,, Cercetări economice asupra regiunii Orşova - Severin, Bucureşti

368.

Netta Gheron ,1923,, Drumuri mari de comerţ în regiunea Orşova - Severin, Bucureşti

369.

Neumazr M. ,1871,, Die >phylloceraten des Dogger und Malm, Jb. k. k. geol. Reichsanst., 21,

pag. 297-354, Wien
370.

Nicolăescu C. ,1965,, Plopşor, Cercetări arheologice la Cazane, SCIV 2

371.

Nicolăescu C. ,1968,, Milenii de istorie la Porţile de Fier, MI -II, nr. L

372.

Niculescu Gh. I. ,1920,, Porţile de Fier şi cataractele Dunării, Bul. Soc. Rom. Reg. de Geogr.,

XXXVIII ,1919,, pag. 170 - 186, Bucureşti
373.

Niţu Georgeta ,1982,, Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene, Oltenia -Studii şi

cercetări: istorie, etnografie, ştiinţele naturii, pag. 177-189, Craiova
374.

Oancea D., Alexandrescu V. ,1979,, Câteva elemente toponimice doveditoare ale autohtoniei

şi continuităţii teritoriului mehedinfean, AUB
375.

Oberlander-Târnoveanu Irina ,2002,, Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru

păstrarea patrimoniului cultural, CIMEC
376.

Oprea C. V, Bălan S. ,1960,, Condiţiile de pedogeneză şi solurile din Raionul Moldova Nouă,

regiunea Timişoara, Stud. cerc. biol. 7 ,l - 2,, pag. 29 - 68, Timişoara
377.

Oprea I. V., Oprea V., Purdelea L. ,1982,, Contribuţii la sintaxonomia făgetelor din

proiectatele parcuri naţionale din Munţii Banatului, în Preda V., Boşcaiu N. - Făgetele carpatine...,
pag. 206 – 216
378.

Oprea I. V., Oprea V., Purdelea L. ,1982,, Rezervaţii forestiere din sud-vestul României şi

vegetaţia acestora, Ocrot. Nat. Med. înconj. 26 ,l, 2,, apg. 97 – 99
379.

Opriş T. ,1968,, Uimitorul parc botanic din defileul Dunării, în Opriş T. - Aceste uimitoare

plante, Ed. Albatros, Bucureşti, pag. 104 – 112
380.

Orghidan N. ,1966,, Dunărea şi Porţile de Fier, S.C.G.G.G., tom XIII, nr. 2, Bucureşti, pag.

179 -186
381.

Pajură ,Papacostea, C-tin. ,1947,, Dicţionar istoric, geografic şi topografic al judeţului

Mehedinţi, Drobeta Turnu-Severin
382.

Panaite L., Chiţu M., Popescu C. ,1965,, Studiu geografic al economiei forestiere din sectorul

Dunării, Baziaş - Turnu-Severin, Anal. Univ. Buc., Ser. şt. nat., Geol. - geogr. 14 ,1,, pag. 129-137

1552

383.

Pană I., Rado G. ,1985,, Otolithes babeniens de la zone perirecifale de Bahna, Anal. Univ.

Bucureşti, Geologie, XXXIV, pag. 3-13, Bucureşti
384.

Papay L, ,1918,, Ober den gabbro an der unteren Donau, Foltd. Kozl., XLVIII, Budapest.

385.

Paraschiv D. ,1961,, Asupra cursului actual al Dunării în aval de Tr. Severin, Nat. GG, XIII,

pag. 29 - 33, Bucureşti
386.

Pascovschi S. ,1945,, Noutăţi dendrologice din Banat şi Crişana, Anal. Inst. cerc. exper. forest,

Ser. I, 9 ,1,, pag. 105-134
387.

Pascovschi S. ,1956,, Seria tipologică cu pătură vie de licheni în Munţii Banatului, Comunic

Acad. RPR 6 ,3,, pag. 443 – 447
388.

Pascovschi S. ,1956,, Câteva consideraţii biogeografice asupra Munţilor Banatului, Ocrot.

Nat. 2, pag. 111 – 134
389.

Patrulius D., Popa E., ,1971,, The Lower and Middle Jurassic ammonite zones in the ar ea of

the Roumanian Carpathians, Arm. Inst. Geol. Hung., 54,2,: 131-148, Budapest
390.

Paucă M. ,1973,, Probleme geologice în bazinele neogene din vestul României, Stud. cerc.

geol., geofiz., geogr., ser. geol., 18,1,, pag. 127-141, Bucureşti
391.

Pavel, Emilia, Costumul bărbătesc - şi femeiesc - oltenesc din satele Vâr dor ova şi Gura -

Văii, ACPF
392.

Pătroescu Maria ,1987,. Succesiunea zonelor si etajelor de vegeţatie din România în sinteze

geografice.Tipografia Universitatii din Buc.
393.

Pătroescu Maria ,1999,, The Iron Gates. Natural Park or Biosphere Reserve, International

Science Services, L'Aquilla, Italy
394.

Pătroescu Maria, Vintilă Gabriela ,1997,, Natural, Cultural and Historical Potenţial for

Tourism of the Iron Gate National Park in România, Geographica Panonica, l, Institutza Geografiju,
Prirodna-Matematicki Fakultet, Univerzitet u No vom Sadu, Novi Sad, pag. 35-38, Yugoslavia
395.

Pătroescu Maria, Bordusanu Marta, Rozylowicz L., Bănică S. ,1998,, The environment and

the unstable slope areas in the Iron Gate Natural Park Mountains, Carpato-Balcanic Conference of
Geomorphology, Băile Herculane
396.

Pătroescu Maria, Chincea L, Matache M., Patroescu-Klotz Iulia, Rozylowicz L., Bordusanu

Marta ,1999,, Potenţialul ecologic al apelor Dunării pe tronsonul Baziaş -Barajul "Porţile de Fier I",
Volumul Seminarului de Ecohidrologie, Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică Timişoara
397.

Pătroescu Maria, Rozylowicz L. ,2000,, Natural Transboarder Parks. Biodiversity preserving

direction in România, in Ecological Integrity, sub red. Laura Westra, Kluwer Academic Press
398.

Pătroescu Maria, Iojă C., Rozylowicz L. ,2002,, Principii de management a ariilor protejate.

Studiu de caz: Parcul Natural „Porţile de Fier ", Simpozionul Omul şi Mediul 2002, 14-16 martie
2002,Edit. Altius Academy, pag. 136-146, Iaşi

1553

399.

Pătroescu M.et.al.,2004, -Planul de management al Parcului Natural Porţile de Fier în

perspectiva dezvoltării durabile,Drobeta XIV, Muzeul Regiunii Porţile de Fier,Dr.Tr.Severin
400.

Pătroescu M.ET Necşuliu R. ,2008,-Le Danube dans le secteur du Defile des Portes de Fer

.Vers la creation d´une reservetransfrontaliére Portes de Fer-Djerdap Balkanskje-Rév.d´etude
pluridiscipinaire vol.X nr.1-2-ISSNélectrique 1965-0582.Ed.par ALFEBALK, www.afebalk.org
401.

Păun M. ,1986,, Echilibrul din natură şi problema ocrotirii mediului în Oltenia.. Probleme

actuale de biologie, Bucureşti, pag. 443 – 447
402.

Păun M., Cîrţu M., Cîrţu D., Popescu G. ,1968,, Materiale pentru flora dintre Berzasca şi

Pescari, judeţul Caraş-Severin, Bul. Şt. Univ. Craiova, Fac. Agric., Hortic., Şt. nat. l O, pag. 47-72,
Craiova
403.

Păun M., Cîrţu M., Cîrţu D., Popescu G. ,1971,, Aspecte din vegetaţia teritoriului dintre

Berzasca şi Pescari ,jud. Caraş-Severin,, Anal. Univ. Craiova, ser. 3, Biol. şt. agric. II ,XII,, 1970,
pag. 61-70, Craiova
404.

Păunescu, A. ,1979,, Cercetările arheologice de la duna Turcului - Dubova judeţul Mehedinţi,

TIBIS V , pag. 11 – 56
405.

Păunescu Al. ,1970,, Epipaleoliticul de la Cuina Turcului-Dubova, SCIV, 21,1,, pag. 4-29

406.

Peahă M., Chiţu M. ,1965,, Repartiţia solurilor din regiunea dintre Dunăre şi Bârzava, D.S.

Corn. Geol., LI / 2, Bucureşti
407.

Petroi Juan, Udrişte M. ,1997,, Orşova în sec. XVII - XVIII în lumina unor documente străine,

RPF nr. l, pag. 2
408.

Petrovici E. ,1961,, Etimologia toponimului Vârciorova, SUBB - seria IV -philologica, Cluj-

Napoca
409.

Petrulian N. ,1935,, Etude ehalcographique des chromites du Banat, Bull. Soc. Roum. De

Geol., II: 146-162, Bucureşti
410.

Petrulian N., Buzilă - Steclaci L. ,1954,, Contribuţii la studiul serpentinitelor nichelifere din

R. P. R. Serpentinitele din Banat, Bul. Ştiinţ. Acad. R. P. R., secţ. Biol., agron., geol., geogr., VI, 3:
871-882, Bucureşti
411.

Peterfi L. S. ,1972,, Contribuţii la cunoaşterea algelor ,excl. Bacillariophyceae, din apele

stagnante de la Porţile de Fier, Stud. şi cerc. biol., Ser. Bot. 24 ,3,, pag. 199 – 211
412.

Peterfi L. S., Asmund B. ,1972,, Mallomonas portaeferrae nova species in the light and

electron microscopes, Studia Univ. Babeş-Balyai, Ser. Biol. 1972, fasc. l, pag. 11 - 18, Cluj-Napoca
413.

Peterfi Ş., Boşcaiu N., Tonicu N., Tauber F., Boşcaiu V., Horeanu C., Oprea V. ,1977,, Noi

iniţiative ale Comisiei Monumentelor Naturii pentru Conservarea Genofondului României, în
Ocrotirea Naturii Maramureşene, pag. 7-48, Cluj-Napoca
414.

Petrescu Carmen ,1965,, Contribuţii la studiul aşezărilor şi populaţiei în sectorul Baziaş-

Turnu Severin, Natura, nr. 4
1554

415.

Petrescu-Dâmboviţa M. ,l977,, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti

416.

Pişota I. ,1974,, Vereissung und Einsgang der Donau Twischen Baziaş und Drobeta Turnu-

Severin, Analele Universităţii Bucureşti
417.

Pişota L, Trufaş V., Ciumpileac Gh. ,1965,, Notă preliminară asupra regimului nivelurilor în

Defileul Dunării între anii 1934 - 1954, Lucr. şt. Inst. Pedagogic, Timişoara
418.

Pişota L, Trufaş V., Ciumpileac Gh. ,1967,, Regimul termic şi de îngheţ al Dunării între

Baziaş şi Drobeta Turnu-Severin, Studia Univ. Babeş-Bolyai, Ser. geol.-geogr., fasc. 2, Cluj-Napoca
419.

Pişota L, Trufaş V., Povară I. ,1971,, Observaţii asupra nivelurilor şi temperaturilor apelor

subterane din defileul Dunării, Hidrotehn ica, anul XVI, nr. 7
420.

Plămadă E. ,1934,, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei briologice a văii Eşelniţa şi împrejurimi

din Defileul Dunării, Stud. cerc. biol22 ,3,, pag. 201-215
421.

Plămadă E. ,1970,, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei briologice din sectorul Orşova - Valea

Cernei al Defileului Dunării, Stud. cerc. biol 22 ,5,, pag. 389 – 400
422.

Plopşor-Nicolăescu C.S. ,1965,, Oamenii din vârsta veche a pietrei, pag. 78-84, Bucureşti

423.

Plopşor-Nicolăescu C.S. et colab. ,1968,, Leş recherches archeologiques dans la zone des

Portes des Fer, „Memoires, serie archeologiques", V, pag. 1-13
424.

Lopşor-Nicolăescu C.S., Davidescu M., Roman Şt., Boroneanţ V. ,1965,, Cercetările

arheologice de la Cazane, SCIV, 16, 2, pag. 407-411
425.

Pop E., Boscaiu N., Lupsa Victoria ,1970,, Analiza sporo-polinică a sedimentelor de la Cuina

Turcului - Dubova, Stud. cerc. Istorie Veche 21,1,
426.

Pop I., Hodisan I. ,1968,, Plante noi şi rare înflora Banatului, Studia Univ. Babeş-Bolayai,

Ser. Biol. 1968 ,1,, pag. 3-6, Cluj-Napoca
427.

Pop I., Hodisan L, Csuros S. ,1969,, Aspecte de vegetaţie de pe Valea Eşelniţa ,Munţii

Almăjului, Banat,, Contrib. Bot. Cluj, pag. 233 -243, Cluj-Napoca
428.

Popa E. ,1975,, Contribuţii la studiul modificărilor actuale ale versanţilor, ţărmurilor şi albiilor

din zona Orşovai, ca urmare a lacului de acumulare „ Porţile de Fier", Lucr. colocv. nat. geom.
aplicată şi cartografie geom., Iaşi, 26 - 28 oct. 1973, pag. 271 - 276, Iaşi
429.

Popa G., ,1896,, Leş zones de calpionelles tithonoques - neocomiennes de la region de Sviniţa

,Carpathes Meridionales,, D. S. Inst. Geol., Geofiz., 70-71,4,: 87-108, Bucureşti
430.

Popa M. ,2003,, Geologica! Heritage Values in the Iron Gates Natural Park, România, The

First Conference on Environmental Research and Assessments, Bucharest, România, 23-27 March
2003
431.

Popescu A., Sanda V. ,1966,, Consideraţii corologice asupra plantelor endemice din România,

Stud. şi cerc. de biol, seria botanică, nr. 5, p. 437-446
432.

Popescu A., Ştefureac T. I. ,1976,, Vegetationsforschungen aus dem sektor Sviniţa - Tri Kule

- Bisernes for Rumaniens, Acta bot. Horti buc. 1975 - 1976, pag. 341 - 368, Bucureşti
1555

433.

Popescu Dida, Popescu N., Grigore M. ,1967,, Evoluţia versanţilor în bazinul Dubova, S. Ş.

N. G, Corn. geogr. IV
434.

Popescu N. ,1966,, Observaţii geomorfologice asupra depresiunii Ogradena - Bahna, AUB -

IX, nr. L
435.

Popescu N. ,1964,, Culoarul Mehadia-Orşova. Câteva consideraţii geomorfologice, AUB-SN-

GG, XIII, l, pag. 177-184, Bucureşti
436.

Popescu N. ,1966,, Observaţii geomorfologice asupra depresiunii Ogradena - Bahna, Analele

Univ. Bucureşti, Seria Şt. nat., geol., geogr., an XV, nr. l, pag.119 – 132
437.

Popescu N. ,1989,, Evaluări cantitative ale eroziunii fluviatile în partea de sud a Munţilor

Banatului, An. Univ. Bucureşti, Seria geografie, an XXXVIII
438.

Popescu P. C. ,1960,, Aspecte din vegetaţia Banatului, Comunic, bot., SSNG, 1957 -1959,

pag. 103-111
439.

Popescu-Domogled P. C. ,1965,, Contribuţii la flora Banatului, Comunic, de bot.,SSNG 3,

pag. 207-211
440.

Popescu P. C., Şeclăman M., Mărunţiu M., Arambaşa C. ,1988,, Metalogenia platoului

Mehedinţi, stud. cerc. geol., geofiz., geogr., ser. geol., 33, pag. 67-76, Bucureşti
441.

Popescu P. C., Samoila Z. ,1962,, Ghidgeobotanicpentru Banat, SSNG, Bucureşti

442.

Popescu V., Petrovan S., Necşuliu R. ,2003,, Analysis of Vipera ammodytes species

distribution in the Iron Gates Natural Park, The First Conference on Environmental Research and
Assessments, Bucharest, România, 23-27 March 2003
443.

Popova-Cucu A. ,1976,, Repartiţia liliacului ,Syringa vulgaris L., în Podişul şi Munţii

Mehedinţilor, Stud. cerc. geol., geofiz., geogr., ser. geogr., XXIII, pag. 43-51, Bucureşti
444.

Popovici L, Rusanescu C., Petrescu C. ,1966,, Aspecte ale grupării populaţiei din sectorul

românesc, Analele Universităţii Bucureşti, nr 2
445.

Posea Gr. ,1964,, Defileul Dunării, Natura, seria geologie - geografie, nr.l, pag. 45-50

Bucureşti
446.

Posea Gr., Grigore M., Popescu N. ,1963,, Observaţii geomorfologice asupra Defileului

Dunării, An. Univ. Buc., St. Nat., Seria Geol.-Geogr., XII, nr. 37, pag. 82 - 108, Bucureşti
447.

Posea Gr. şi colab. ,1967,, Specificul proceselor de versant şi de albie în prezent, în timpul

umplerii şi după umplerea lacului de acumulare din defileul Dunării, Studia Univ. Babeş-Bolyai, 2,
pag. 127 - 133, Cluj-Napoca
448.

Posea Gr., Ilie I., Grigore M., Popescu N. ,1969,, Ipoteze asupra genezei Defileului Dunării,

Terra, XXI, pag. 3-13, Bucureşti
449.

Posea, Gr. ,1969,, Ipoteze asupra genezei defileului Dunării, TERRA nr. 6

1556

450.

Posea Gr., Ilie L, Grigore M. ,1976,, Geomorfologia fundului văii Dunării, Grupul de

Cercetări complexe „Porţile de Fier", Seria monografică „Geografia", pag. 43 - 59, Edit. Acad.,
Bucureşti
451.

Posea Gr., Ilie L, Grigore M. ,1976,, Treptele morfogenetice din zona Defileului Dunării,

Grupul de Cercetări complexe „Porţile de Fier", Seria monografică „Geografia", pag. 60 - 66, Edit.
Acad., Bucureşti
452.

Primak R.,Pătroescu M.,Rozylowicz L.,Ioja G.,2008,-Fundamentele conservarii diversitaţii

biologice.Ed.AGIR Bucureşti
453.

Primak

R.,Pătroescu

M.,Rozylowicz

L.,Ioja

G.,2002,-

conservarea

diversitaţii

biologice.Ed.Tehnică,Bucureşti
454.

Preda L, Nedelcu C., ,1985,, Le metamorphism des charbons de la zone Sviniţa -Svinecea,

Anal. Univ. Bucureşti, Geologie, XXXIV, pag. 39-45, Bucureşti
455.

Purcelean S., Lupe I. Z., Leandru V., Cambir F. ,1971,, Cercetări asupra vegetaţiei forestiere

din zona de la Porţile de Fier care va fi inundată prin crearea lacului de acumulare, Stud. cerc. Inst.
Cerc. Silv., Sect. 1,28 ,Silvic,, pag. 9-32
456.

Puşcariu, V. ,1975,, Organizarea turistică a zonei complexului hidroenergetic de la Porţile de

Fier, Lucrările celui de-al doilea colocviu naţional de geografia turismului, Edit. Sport-Turism,
Bucureşti
457.

Racoviţă G.E. ,1937,, Leş Monuments Naturells ,M.N.,. Definition, clasification, normes pour

Vapplication des bois et reglements. Ce qu^il faudrat ne point fair, essias d^exposee tres sommaire,
Societe de biogeographie ,Contribution a Tetude des Reserves naturelles et des Parcs nationaux,, voi.
5, pag. 15-27
458.

Radu D. ,l 967,, Păsările din Carpaţi, Edit. Acad., Bucureşti

459.

Raţiu O. ,1968,, Cercetări fitofenologice asupra vegetaţiei ierboase pe insula Ada-Kaleh,

Contrib. Bot. Cluj-Napoca, pag. 189 - 207, Cluj-Napoca
460.

Rašajki,J, Kiss,A.,,2004,-Ptice Banata.Păsări din Banat.Gradski Mrzej Vrŝac

461.

Răclaru P., Alexan M. ,1970, - Contribuţii la studiul florei Văii Dunării dintre Baziaş şi

Pojejena, Stud. cerc. biol., Ser. Bot. 22 ,6,, pag. 491 - 496, Bucureşti
462.

Răclaru P., Alexan M. ,1972,, Flora Defileului Dunării dintre Baziaş şi Pojejena, Anal. Univ.

Buc., Ser. Biol. veg. 21, pag. 201 - 217, Bucureşti
463.

Răclaru P., Alexan M. ,1973,, Vegetaţia pajiştilor şi cea ruderală din defileul Dunării, Baziaş

- Pojejena, Stud. cerc. biol., Ser. Bot. 25 ,3,, pag. 205 - 214, Bucureşti
464.

Răclaru P., Alexan M. ,1973,, Asociaţii vegetale palustre din Defileul Dunării între Baziaş -

Pojejena, Stud. cerc. biol., Ser. Bot. 25 ,2,, pag. 131-139, Bucureşti
465.

Rădulescu C. ,1910,, Orşova şi Ada - Kaleh, Legende, tradiţii şi amintiri istorice, pag. 82-83,

Bucureşti
1557

466.

Rădulescu I. şi colab. ,1965,, Observaţii geomorfologice preliminare asupra văii Dunării în

sectorul Orşova - Vârciorova, SSNG - III /1965
467.

Rădulescu L, Iancu Silvia, Lupu Silvia ,1965,, Observaţii geologice preliminare asupra văii

Dunării, în sectorul Dubova - Vârciorova, S.S.N.G., Comunic, geogr., voi. III, pag. 43 - 48, Bucureşti
468.

Rădulescu L, Iancu Silvia, Lupu Silvia ,1968,, Caracteristici morfohidrografice ale fundului

văii Dunării în sectorul Baziaş - Tr. Sever in, Comunic, geogr., voi. V, pag. 103 - 113, Bucureşti
469.

Rădulescu L, Ilie D. I. ,1968,, Aspecte ale morfohidrodinamicii fundului văii Dunării în

sectorul Baziaş - Turnu Severin, Natura, anul XX, nr. 6, pag. 9-15, Bucureşti
470.

Rădulescu L, Ilie D. I. ,1969,, Contribuţii geografice privind amenajarea defileului Dunării

între Baziaş şi Turnu Severin, Terra, nr. 3, Bucureşti
471.

Rădulescu L, Ilie D. I. ,1970,, Valea Dunării în defileul carpatic. Consideraţie geomorfologică

,l,, Hidrobiologia, tom XI, pag. 51-64, Bucureşti
472.

Răileanu G. ,1953,, Cercetări geologice în regiunea Sviniţa - Faţa Mare, Buletinul Ştiinţific al

Academiei R.P.R., voi. V, nr. 2
473.

Răileanu G. ,1957,, Consideraţii generale asupra Banatului de vest, Analele româno-sovietice,

nr. 4
474.

Răileanu G. ,1957,, Raport geologic asupra regiunii Cameniţa - Bigăr, Arh. Inst. Geol.,

Bucureşti.
475.

Răileanu G. ,1960,, Recherches geologiques dans la region Sviniţa - Faţa Mare, An. Corn.

Geol., XXVI - XXVIII: 347-383, Bucureşti
476.

Răileanu G., Pelin M., ,1960,, Fauna calcarelor oolitice feruginoase din zona Sviniţa -

Svinecea Mare ,Banat,, Anal. Univ. „C. I. Parhon",ser. geol.- geogr., 9,23,: 43-53, Bucureşti
477.

Răileanu G., Năstăsescu S., Dincă Al. ,1961,, Geologia regiunii cuprinse între Valea Nerei şi

Dunăre, Studii şi cercetări de geologie, voi IV, nr. l, Bucureşti
478.

Răileanu G., Rusu A., ,1962,, Contribuţii la cunoaşterea carboniferului inferior din zona

Drencova ,Banat,, Stud. cerc. geol., VII, 3-4: 401-408, Bucureşti
479.

Răileanu G., Iordan M. ,1964,, Studiul brachiopodelor liasice din zona Sviniţa, Stud. cerc.

geol., geofiz., geogr., ser. geol., 9,1,: 3-24, Bucureşti
480.

Răileanu G., Năstăseanu S., Boldur C. ,1964,, Sedimentarul paleozoic şi mezozoic din partea

sud-vestică a Carpaţilor Meridionali, Analele Comitetului Geologic, voi XXXIV, Bucureşti
481.

Răileanu G., Popescu G. ,1964,, Studiul micropaleontologic al Cretacivului inferior de la

Sviniţa ,Banatul de Sud,, Stud. cerc. geol., geofiz., geograf., ser. geol., 9,1,: 51-60, Bucureşti
482.

Răileanu G., Todiriţă - Mihăilescu V., Muţiu R. ,1969,, Noi contribuţii la cunoaşterea

Eocretaciului din regiunea Sviniţa şi corelarea lui cu Eocretacicului din Platforma Moesică, Anal.
Univ. Bucureşti, Geologie. XVIII: 127-136, Bucureşti

1558

483.

Resmeriţă L, Boşcaiu N., Coldea G., Lupşa V., Schneider E., Stoicovici I. ,1969,, Contribuţii

floristice din Defileul Dunării, Comunic, bot., SSB 10, pag. 117-180, Bucureşti
484.

Resmeriţă L, Vicol E. C., Coldea G., Schneider E., ,1971,, Vegetaţia nitrofilă din sectoarele

Eşelniţa-Mraconia şi Cazane-Tricule ,Defileul Dunării,, Stud. cerc. biol., ser. bot., 24,3,: 213-220,
Bucureşti
485.

Resmeriţă I., Vicol E. .C., Boşcaiu N., Coldea G., Tauber F. ,1972,, Cartarea vegetaţiei din

sectorul Valea Eşelniţa - Trei Cule ,Defileul Dunării,, Stud. cerc. biol, Ser. Bot. 24 ,3,, pag. 213 - 220,
Bucureşti
486.

Rey.V.,Groza A.,Pătroescu M.,,2007,,Atlasul României,Ed. RAO,Bucureşti

487.

Rochel A. ,1828,, Plantae Banatus rariores iconibus et desarepteniobus illustratae, Pestini

488.

Roman N. ,1966,, Plante noi şi rare pentru flora României din regiunea Porţile de Fier ,r. Tr.-

Severin, regiunea Oltenia,, Stud. cerc. biol., Ser. Bot. 18 ,3,, pag. 193 - 198, Bucureşti.
489.

Roman N. ,1967,, Thlapsi jankae Kern. înflora României, Stud. cerc. biol, ser. bot. 19,4,, pag.

311-315, Bucureşti
490.

Roman N. ,1971,, Elemente noi pentru caracterizarea fitogeografică a Porţilor de Fier, Stud.

cerc. biol., Ser. Bot. 23 ,6,, pag. 477 – 484
491.

Roman N. ,1974,, Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi, Ed. Acad. Române,

Bucureşti
492.

Roman Ş., Ţicleanu N. ,1986,, Consider-ations sur la flore du Badenien de la Roumanie, D.

S. Inst. Geol., Geofiz., voi. 70-71/3 ,1983; 1984,: 207-217, Bucureşti
493.

Roman P., Boroneanţ V. ,l974,, Localitatea neolitică de la Ostrovu - Banului de la Gura - Văii,

DRB, Voi. I, Drobeta Turnu – Severin
494.

Rosetti D.V. ,1976,, O aşezare românească din veacurile XII-XVIII în curpinsul cetăţii regale

Peth, Fortificaţiile de la Veterani I, Drobeta, pag. 147-153, DRobeta Turnu-Severin
495.

Rozylowicz L., Tetelea C., Popescu V. ,2003,, Potenţial Habitats of Hermann j Tortoise

,Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1888, in the Iron Gates Natural Park, România, The First
Conference on Environmental Research and Assessments, Bucharest, România, 23-27 March 2003
496.

Rozylowicz L.,,2006,-Metode de analiză a dstribuţieiareal geografice a ţestoasei lui Hermann

,Testudo hermanni1789, în România,Studiu de caz Parcul Natural Porţile de Fier.Teză de
doctorat.Fac.de Geografie,Universitatea din Bucureşti
497.

Rusenescu Constanţa ,1968,, Schimbări în repartiţia teritorială a populaţiei din valea Dunării

româneşti între anii 1900 şi 1966, Studii şi cercetări, Seria geogr., tom XIII, nr. L
498.

Rusu A. ,1970,, Biozonele de calpionele din Tithonic-Neocomianul zonei Sviniţa ,Banat,,

Stud. cerc. geol., geofiz., geogr., ser. geol., 15,2,: 489-497, Bucureşti
499.

Sanda V., Şerbănescu G., Zăvoianu I. ,1968,, Aspecte ale florei şi vegetaţiei palustre din

Clisura Cazanelor, Stud. cerc. biol., Ser. Bot. 20 ,3,, pag. 217 - 224, Bucureşti
1559

500.

Sanda V., Şerbănescu G., Răclaru P., Alexan M. ,1970,, Contribuţii la cunoaşterea staţiunilor

cu Acorus calamus L. şi însoţitoarele acesteia în România, Stud. cerc. biol., ser. bot 22 ,6,, pag. 481489, Bucureşti
501.

Sanda V., Popescu A. ,1980,, Vegetaţia acvatică şi palustră din zonă lacului de acumulare

„Porţile de Fier" ,Baziaş - Drobeta-Turnu Severin,, Contrib. Bot. 161-175, Cluj-Napoca
502.

Sandu-Ville C, Mititiuc M, Rusan M., Iacob V, Guţu E., Manoliu A. ,1970,, New

Micromycetes from the region ofthe accumulation lake of „Porţile de Fier" ,The SR of România,,
Mycopath. Mycol. Appl. 42 ,l - 2,, pag.113-117
503.

Sandu-Ville C., Eliade Eugenia, Comes L, Iacob V., Manoliu A., Mititiuc M., Rusan M., Guţu

E., Ene L, Costescu M., Glodeanu C. ,1973,, Micoflora din zona sistemului hidroenergetic şi de
navigaţie „Porţile de Fier" - Românie, Acta bot. hoit., Buc. 1972 - 1977, pag. 579 - 648, Bucureşti
504.

Sandu-Ville C., Iacob Y!, Manoliu A., Mititiuc M., Rusan M., Toma M., Guţu E. ,1973,,

Micoflora din zona sistemului hidroenergetic şi de navigaţie „Porţile de Fier" - România, pag. 579 –
648
505.

Sălageanu G., Toma M. ,1972,, Contribuţii la cunoaşterea macromicetelor din zona lacului de

acumulare de la Porţilor de Fier, Lucr. Şt. Inst. Pedag. Constanţa, Ser. şt. nat., pag. 153-166
506.

Săvul M. ,1927,, Le metaxite de Liubotina ,Banat,, Bull. Secţ. Scient. Acad. Roum., X, 8-9,

Bucureşti
507.

Sârbu I. ,2001,, Human impact effects on the freshwater mollusc fauna from Transylvania and

Banat ,România,, World Congress of Malacology 2001 - Abstracts, pag. 329, Vienna, Austria
508.

Sârbu L, Zaharia Liliana, Diaconu D., Oprisan Sanda ,2000,, Consideraţii privind chimismul

şi calitatea apelor freatice din perimetrul localităţii Eşelniţa, Comunicări de Geografie, voi. IV, Univ.
Buc., Fac. Geogr., pag. 221-227, Edit. Univ. Bucureşti
509.

Schafarzik F. ,1913,, Uber die Reambulation in der Umgebung von Berzaska, Jahresb. D. ung.

geol. R. A. F. 1911, Budapest
510.

Schafarzik F. ,1892,, Uber die geologischen Verhăltnisse der Umgebung von Orşova,

Jesselnitza ubd Ogradina, Jber.d. k. ung. geol. A. f. 1890, Budapest
511.

Schafarzik F. ,1893,, Uber die geologischen Verhăltnisse der Kasan-Enge an der unteren

Donau, Jber. D. k. ung. geol. A. f. 1891, Budapest
512.

Şchiopu I. ,1953,, Despre terenurile degradate din Ocolul silvic Orşova, Rev. Păd. LXVIII,

pag. 27-30, Bucureşti
513.

Şchiopu I. ,1954,, Culturile de eucalypt executate la Ocolul silvic Orşova, Rev. Păd. 69/5/3,

pag. 99-l 03
514.

Şchiopu I. ,1954,, O staţiune naturală de liliac alb în sudul Banatului, Rev. Păd. 79 ,2,

515.

Şchiopu I. ,1956,, Efectele ploilor torenţiale asupra lucrărilor hidrotehnice din perimetrul de

ameliorare Ogradena, Rev. Pădurilor, LXX, pag. 299 - 300, Bucureşti
1560

516.

Şchiopu I. ,1963,, Contribuţii la cunoaşterea răspândirii naturale a nucului comun în raionul

Orşova, Rev. Păd. 78 ,10,, pag. 612-613
517.

Şchiopu I. ,1969,, Punerea în valoare a unor terenuri degradate din zona sistemului

hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, Rev. Păd. 12, pag. 639 – 642
518.

Schmidt N., Povara L, Petcu A. ,1968,, Aspecte ale reliefului calcaros din Cazanele Mari,

Comunicări de Geografie, voi. VI, Bucureşti
519.

Schneider-Binder Erika, Boscaiu N., Coldea G., Lupsa V., Plămada E., Resmerita L,

Stoicovici L. ,1970,, Zur Felsenvegetation der sektoren Eşelniţa - Mraconia und Kazanpass - Tricule
,Durchbruchtal der Donau,, Rev. Roum. Biol., Botanique 15 ,5,, pag. 311 - 322, Bucureşti
520.

Schneider-Binder Erika, Boscaiu N., Codlea G., Lupsa V., Resmerita I. ,1971,, Zwei neue

xerotherme Felsengesellschaften aus dem Durchebruchtal der Donau, Rev. Roum. Biol., Botanique
16 ,2,, pag. 97 - 103, Bucureşti
521.

Schrott L., Faur A. ,1969,, Contribuţii la cunoaşterea ariei de răspândire a bujorului de păduri

,Paeonia mascula ,L., MUL var. tritematiformis A. Nyar, în Banat, Com. de bot., pag. 181-190,
Bucureşti
522.

Screther Z. ,1913,, Die Umgebung von Kozla, Jahresb, d. k. ung. geol. R. A. F. 1911,

Budapesta
523.

Semaka A. ,1961,, Die Pflanzenfuhrenden Liasschichten Rumănien, II, Neues Jahrbuch f.

Geologie und Palăontologie - Monatshefte, Stuttgart
524.

Semenescu M. ,1960,, Fenomenul de îngheţ în sectorul Porţile de Fier, Hidrotehnica,

Gospodărirea Apelor, Meteorologia, nr. 4, Bucureşti
525.

Sencu V. ,1967,, Cazanele Dunării. Observaţii geomorfologice, S.C.G.G.G., XXXIV, pag.

161-171, Bucureşti
526.

Sencu V. ,1970,, Văile de doline din carstul Munţilor Banatului, SCGGG-Geogr., XVII, pag.

177-185, Bucureşti
527.

Sencuv. ,1978,, Munţii Aninei, Edit. Sport-Turism, Bucureşti

528.

Sencu V. ,l979,, Carstul din Defileul Dunării, „Speologia", serie monografică

529.

Sencu V., Băcănaru I. ,1976,, Judeţul Caraş-Severin, Edit. Acad. RSR, Bucureşti

530.

Sevastos R. ,1903,, L ^age du defile des Portes de Fer, Bull. Soc. Geol. Fr., 4 eme serie, III,

pag. 669 – 670
531.

Sevastos R. ,1904,, Observation sur le defile des Portes des Fer et sur le cours inferieur du

Danube, Bull. Soc. Geol. Fr., 4 eme serie, III, pag. 666 – 678
532.

Sevastos R. ,1908,, Sur le defile des Portes des Fer, ASUJ, V, pag. 146 – 149

533.

Simionescu I. ,1905,, Das Alter der „ Klausschichten " in den Sudkarpathen, Verh. k. k. geol.

Reichsanst., Jg. 1905, pag. 212-217

1561

534.

Soo R. ,1964,, Synopsis systematico-geobotanicae florae vegetationisque Hungariae, vol.I-

IV, Budapest
535.

Soran V., Borcea M. ,1983,, Criterii ecologice şi etologice pentru stabilirea arealului optim în

zonele protejate, Ocrot. Naturii şi Mediului înconjurător, voi. 27, nr. l, pag. 5-10
536.

Soran V., Biro J., ,2001,, Principala problemă a restaurării ecologice in România, Proceedings

of the Symposium: Restoration Ecology, University of Agricultural Sciences, pag. 11 -17, Timişoara
537.

Stan C. Ghenovici A. ,1968,, Importanţa şi funcţiile sectorului românesc al Dunării, Natura,

geogr.- geol., XX, 4: 2937, Bucureşti
538.

Streckeisen A. ,1933,, Sur la tectonique des Carpathes Meridionales, An. Inst. Geol. Rom.,

XVI ,1931,, Bucureşti
539.

Sufleţel Rodica, Câteva observaţii asupra toponimiei din comuna Gura — Văii, jud.

Mehedinţi, Philologia - seria lingvistică 1/1970, Craiova, 1/1968
540.

Spătaru D. ,1971,, Coleoptere de pe irisul galben ,Iris pseudacorus L, în zona „Porţile de Fier"

- Orşova, Tibiscus, Muzeul Banatului, Timişoara, pag. 226 -228
541.

Stoenescu Şt., Dumitrescu Elena ,1964,, Regimul precipitaţiilor pe valea Dunării între Baziaş

şi Turnu Severin, Analele Univ. Bucureşti, Ser. şt. nat., geogr., geol., an XIII, nr. l, Bucureşti
542.

Stoenescu Şt., Dumitrescu Elena ,1968,, Particularităţi ale regimului temperaturii aerului din

zona Orşova - Turnu Severin, Analele Univ. Bucureşti, nr. L
543.

Szatzmary Fr. ,1924,, Corecţia torenţilor şi în special a celor din judeţul Craş-Severin, Rev.

Pădurilor, XXXVI, l, pag. 27-30, Bucureşti
544.

Şerbănescu G., Sanda V. ,1970,, Cercetări asupra vegetaţiei de luncă şi dealuri între Cazonele

Mari şi Plavişeviţa, Stud. cerc. biol, Ser. Bot. 22 ,3,, pag. 171-178, Bucureşti
545.

Ştefănescu G. ,1876,, Notă asupra bazinului terţiar şi lignitului de la Bahna ,judeţul

Mehedinţi,, ,Notă comunicată în Sesiunea Societăţii Geologie Române 1/13 februarie 1876,
546.

Ştefureac T. ,1970,, Cercetări asupra florei şi vegetaţiei de la Porţile de Fier, Anal. Univ. Buc.,

Biol. veg. 19, pag. 193 – 204
547.

Ştefureac T. ,1972,, Plante necunoscute până acum pe teritoriul ţării noastre ,Porţile de Fier,,

Magazin, an 16, nr. 792
548.

Ştefureac T., Mihai G. ,1967,, Contribuţie la cunoaşterea briofitelor din Banat, Stud. cerc.

biol., Ser. Bot. 19 ,1,, pag. 13 – 16
549.

Ştefureac T., Mihai G. ,1970,, Cercetări briofloristice în unele sectoare de la Porţile de Fier,

Stud. cerc. biol., Ser. Bot. 22 ,6,, pag. 499 – 507
550.

Ştefureac T., Popescu A. ,1970,, Recherches sur Ies phytocenoses a Stipa aristella L du sud-

est de la Roumanie, Rev. Roum. Biol., Bot.15 ,5,, pag. 323 – 335
551.

Ştefureac T., Popescu A., Zitti R., Mihai G. ,1971,, Analiza florei cormofitelor din sectorul

Sviniţa - Tricule ,Clisura Dunării,, Comunic, bot., SSB 12, pag. 111 - 131, Bucureşti
1562

552.

Tauber F., Vicol E. C., Schneider-Binder E. ,1970,, Spectrele florale din sectorul Valea

Eşelniţa - Cazane - Tri Cule ,Defileul Dunării,, Contrib. Bot. Cluj 1970, pag. 91-97, Cluj-Napoca
553.

Terzea Elena ,1979,, Mamiferele cuaternar e din zona „Porţile de Fier", Speologia, Edit. Acad.

RSR, pag. 105-139
554.

Terzea Elena ,1979,, Mamiferele cuaternar e din unele peşteri şi adăposturi sub stâncă din

zona Porţile de Fier, „Speologia", serie monografică, Bucureşti, pag. 107-108, Edit. Acad., Bucureşti
555.

Tetelea C.,,2005,,Potenţialul geografic al ecosistemelor acvatice din Parcul Natural Porţile de

Fier,privire specială asupra râurilor tributare direct Dunării.Teză de doctorat.Facultatea de
Geografie.Universitatea din Bucuresti
556.

Tietze E. ,l 870,, Die Juraformation bei Berzaszka im Banat, Berh. D. K. K. geol., R. A., Wien.

557.

Tietze E. ,1872,, Geologische und palăontologische Mitteilungen aus dem sudlichen Theil das

Banater Gebirgstockes, Jber. D. k. geol. R. A., 22: 35-142, Wien
558.

Todor L, Gergely L, Barca C. ,1971,, Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei din zona

Defileului Dunării între oraşul Moldova Veche şi comuna Pojejena ,judeţul Caraş-Severin,, Contrib.
Bot., pag. 203 - 256., Cluj-Napoca
559.

Toniuc N., Oltean M., Romanaca G., Zamfir M. ,l992,, List of protected areas in România,

Ocrotirea naturii şi mediului înconjurător, pag. 489-500
560.

Trifulescu M., Mureş An M. ,1962,, Azbestul crizolitic din Banat şi restul Olteniei, D. S. Corn.

Geol., XLVII ,1959-1960,, Bucureşti
561.

Trufaş V. ,1963,, Hidrogeologia zonei Orşova - Jupalnic - Tufari, Analele Univ. Bucureşti,

nr. 36, Bucureşti
562.

Trufaş V. ,1966,, Hidrogeologia regiunii Baziaş - Turnu Severin, Hidrotehnica, Gospodărirea

Apelor, Meteorologia, nr. 12, Bucureşti
563.

Trufaş V., Ciumpileac, GH. ,1965,, Aspecte hidrogeologice în depresiunea Turnu -Severin,

Hidrotehnica, Gospodărirea Apelor, Meteorologia, nr. 3, Bucureşti
564.

Trufaş V., Marin C. ,1980,, Câteva aprecieri asupra chimismului şi calităţii apei râurilor din

Banat, Studii şi Cercetări de G.G.G., Ser. geografie, voi. XXVII, Buc.
565.

Trufaş V., Vişan Gh. ,1980,, Chimismul şi calitatea apei râurilor din judeţul Mehedinţi,

Hidrobiologia, nr. 16, Bucureşti
566.

Trufaş V., Simion, I. ,1982,, Modificarea unor caracteristici hidrologice ale Dunării între

Baziaş şi Gura Văii, Analele Universităţii Bucureşti, seria geografie, voi. XXXI, Bucureşti
567.

Trufaş V., Bagrinovski, V. ,1984,, Temperatura şi îngheţul apelor Dunării între Baziaş şi Gura

Văii, Analele Universităţii Bucureşti, seria geografie, voi. XXXIII, Bucureşti
568.

Trufaş V., Sanda Oprisan ,1986,, Câteva caracteristici fizico-chimice ale Dunării între Baziaş

şi Gura Văii, Analele Universităţii Bucureşti, Seria geografie, voi. XXXV, Bucureşti

1563

569.

Trufaş V., Popescu N.,Pătroescu M.,,1988,,Eroziunea şi derudarea chimica pe teritoriul

României,în „Probleme de geomorfologia României”,vol.II,Tipografia Universităţii din Buc.
570.

Trufaş V., Vintilescu M. ,1993,, Consideraţii asupra unor izvoare carstice din Munţii

Banatului, Sargeţia, voi. XXII, Bucureşti
571.

UICN ,1977,, Listes des plantes rares, menacees et endemiques en Europe, Conseil de T

Europe, Strassbourg
572.

Ujvari I. ,1965,, Dunărea, caracteristici hidrologice, Natura, nr. 2, Bucureşti

573.

Zamfirescu E. L. ,1939,, Studiul chimic al cromitelor din Munţii Orşovei ,Banat,, Stud. tehn.

şi econ. Inst. Geol. Rom., seria B, chimie, 12, Bucureşti
574.

Vâlsan, G. ,1916,, Asupra trecerii Dunării la Porţile de Fier, Analele Academiei Române

XXXVIII, Bucureşti
575.

Vâlsan G. ,1918,, Asupra trecerii Dunării prin Porţile de Fier, Buletin Soc. Român de

Geografie, t XXXVII, 1916-1918
576.

Vâlsan, G. ,1926,, Ţinutul Porţilor de Fier, Arhivele Olteniei, ian.- febr., 1926, ian.-febr.,

1928, V, 23, pag. 3-6, Craiova
577.

Vâlsan, G. ,l 926,, Ţinutul Porţilor de Fier, Arhivele Olteniei - an V, nr 18, Craiova

578.

Velcescu M., Pană I. ,1996,, Criteres de determination des Badeniennes du Bassin Bahna,

Anal. Univ. Bucureşti, Geologie, XLV: 59-77, Bucureşti
579.

Vergez-Tricom Genevieve ,1929,, Regiunile naturale şi unitatea Banatului românesc,

Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureş, pag. 183 - 197, Bucureşti
580.

Vergheleţ A., Ungureanu L, Urecheatu Melania ,1979,, Protecţia mediului înconjurător prin

împădurirea terenurilor degradate din zona Orşova - Porţile de Fier, Rev. Păd., Bucureşti
581.

Vespremeanu E., Posea Aurora ,1988,, Sedimentarea şi sedimentele din lacul de acumulare

„Porţile de Fier I" în perioada 1969-1976, Probleme de Geomorfologia României voi II, Edit. Univ.
din Bucureşti, Bucureşti
582.

Vintilă Gabriela ,2000,y Biodiversitatea faunistică a Fracului Natural Porţile de Fier,

rezultantă a dinamicii lumii animale în timp geologic şi în timp istoric, Comunicări de Geografie, voi.
IV, Univ. Buc., Fac. Geogr., pag. 341-349, Edit. Univ. Bucureşti
583.

Visarion A. ,1969,, Analiza sporo-polinică a carboniferului superior din sinclinalul Dragosela

- zona Sirinia ,Banat,, Stud. cerc. geol., geogr., ser. geol., 14,1,, pag. 261-267, Bucureşti
584.

Zamfirescu E. L. ,1939,, Studiul chimic al cromitelor din Munţii Orşovei ,Banat,, Stud. tehn.

şi econ. Inst. Geol. Rom., seria B, chimie, 12, Bucureşti.
585.

Zolyomi B. ,1939,, Felsenvegetationsstudin in Siebenburgen und im Banat, Ann. Mus. Nat.

Hung., Pars. Bot. 32, pag. 63-135
586.

*** ,1895,, Feuille - Vîrciorova - Drobeta Turnu-Severin, extras din buletin se. Phzsiwue nr.

11-12
1564

587.

*** ,1952-1976,, Flora Republicii Populare Române, I-XIII, Edit. Acad. Bucureşti

588.

*** ,1962,, Clima R.P.R., Editura Academiei Române, Bucureşti

589.

*** ,1964-1980,, Flora Europaea, I-V, Cambridge University Press, Cambridge

590.

*** ,1969,, Geografia Văii Dunării Româneşti, Editura Academiei Române, Bucureşti

591.

*** ,1971,, Influenţe antropice asupra conţinutului de oxigen dizolvat în apa râurilor,

Buletinul S.S.G., serie nouă, voi. IV, Bucureşti
592.

*** ,1972,, Geografia populaţiei din sectorul românesc al Defileului Dunării, Buletinul

S.S.G., II ,LXXII,
593.

*** ,l972,, Atlasul complex Porţile de Fier, Editura Academiei Române, Bucureşti

594.

*** ,1974,, Orşova, vatră de istorie, poartă de lumini, pag. 13, Dr. Tr. – Severin

595.

*** ,1975,, Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier", seria monografică, FAUNA, Edit.

Acad. Bucureşti
596.

*** ,1976,, Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier", seria monografică, GEOGRAFIA,

Edit. Acad. Bucureşti *** ,1990,, Solurile în zona Defileului Dunării, Grupul de cercetări complexe
„Porţile de Fier" - seria monografică, Editura Academiei Române, Bucureşti
597.

*** ,1976,, Geografia / Academia R.S.R. Grupul de Cercetări Complexe Porţile de Fier,

Editura Academiei Române, Bucureşti
598.

*** ,1978,, Comori arheologice în regiunea Porţile de Fier, Muzeul de Artă, Bucureşti

599.

*** ,1983,, Geografia României, voi. I Geografia fizică, Editura Academiei Române,

Bucureşti
600.

*** ,1987,, Geografia României, voi. III Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvanie,

Editura Academiei Române, Bucureşti
601.

*** ,1992,, Un secol din viaţa satelor mehedinţene 1800 - 1907 - colecţie, extrase documente,

Dir. Gri. Arh. Stat, Bucureşti
602.

*** ,1992,, Grupul de cercetări complexe „Porţile de Fier", seria monografică, solurile, Edit.

Acad. Bucureşti
603.

*** ,1999,, Studiu privind gradul de poluare a apelor, aerului şi solului în Clisura Dunării

604.

*** Banatica - editată de Muzeul judeţean - Reşiţa nr. I – XI

605.

*** ,1967,, Harta geologică a Republicii Socialiste România, scara l: 200 000. 40. Turnu

Severin, Notă explicativă: SAVU H., GHENEA C., Comitetul de Stat al Geologiei, Institutul
Geologic, Bucureşti
606.

*** ,1967,, Harta geologică a Republicii Socialiste România, scara 1: 200 000. 32. Baia de

Aramă, Notă explicativă: S. NĂSTĂSEANU, I. BERCIA, Comitetul de Stat al Geologiei, Institutul
Geologic, Bucureşti
607.

*** ,1996, 1997, 1998,, Studiu geoecologic al Văii Dunării româneşti, elaborat de CCMESI,

Beneficiar: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare
1565

608.

*** ,1996, 1997, 1998,, Studiu complex al Dunării şi zonei limitrofe între Baziaş şi vărsare,

elaborat de CCMESI, Beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
609.

*** ,1998,, Stadiul actual al amenajărilor de gospodărirea apelor de pe fluviul Dunărea pe

sectorul românesc, elaborat de AQUAPROIECT S.A. Beneficiar: Centrul de Cercetare a Mediului şi
Efectuare a Studiilor de Impact, Bucureşti
*** ,1999,, EUROPARC and IUCN, Guidelines for Protected Area Management, EUROPARC and
WCPA, pag. 48, Grafenau
***,2015, Hotărâre nr. 859 din 16 noiembrie 2016 - pentru aprobarea Planului naţional de
management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea
care este cuprinsă în teritoriul României

1566

