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I.

INTRODUCERE

1.1 Scopul si obiectivele monitorizarii
Realizarea raportului de monitorizare s-a bazat pe totalitatea observatiilor inregistrate la
nivelul suprafetei carierei Dealul Sitorman, din extravilanul comunei Targusor, in perioada Iunie
2017 – Iunie 2018. In toata aceasta perioada s-au urmarit starea initiala, evolutia si dinamica
populatiilor si exemplarelor floristice si faunisitice din amplasament.
Raportul a avut ca scop completarea observarilor anterioare si crearea unei baze de date
necesara monitorizarii din timpul functionarii carierei.
„Cariera Dealul Sitorman” din Comuna Targusor, județul Tulcea are perimetrul de
exploatare cu o suprafață totală de 22.04 hectare instituit pentru extracţia, prelucrarea şi
valorificarea resursei de rocă utilă constituită din granit ce aparţine S.C. EKODEP SRL.
Activitatea carierei este autorizata de catre Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea,
prin Autorizatia de Mediu Nr. 375 / 19.12.2014, avand ultima revizie in data de 29.03.2018,
activitatea autorizata fiind cea de: Extractie a pietrei pentrtu constructii, cod CAEN rev. 2: 0811,
sau cod CAEN rev. 1: 1411, 1412, 1413.
Acest perimetru se află în interiorul perimetrului Ariei Speciale de Protectie Avifaunistica
ROSPA0019 Cheile Dobrogei declarata prin H.G. nr.1284/2007 si in perimetrul Sitului de
Importanta Comunitara ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia declarată prin H.G. nr.1964/2007.
Teritoriul inclus în perimetrul carierei ce face obiectul monitărizării are o suprafață de 7,5 ha
(pentru extragerea sisturilor verzi) si o suprafata de 1,3 (pentru extragerea calcarului), are
folosința actuală de carieră și teren neproductiv. Dupa finalizarea operatiunilor de extragere a
calcarului, acest teren va fi ecologizat şi renaturat.
II. INFORMATII GENERALE
2.1 Titularul proiectului


Titularul proiectului este: S.C. EKODEP SRL, avand adresa in Constanta, str. Pictor Nicolae
Grigorescu, nr. 9, camera nr. 5, jud. Constanta



Date de contact:Telefon: 0723 562 943, e-mail: ekodep_constanta@yahoo.ro
Ca urmare a contractului de consultanta nr 377 din 30.06.2017 SC BLUMENFIELD SRL, cu
sediul in Constanta, str. Dobrogei nr.3, inregistrata in Registrul Comertului Constanta sub nr.
J13/2523/2009, avand cod unic de inregistrare RO 26245985, este mandatata sa reprezinte
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titularul proiectului sub toate aspectele in relatia cu autoritatea competenta pentru protectia
mediului.
Persoana de contact, Adrian Cracana, adrian.cracana@blumenfield.ro, tel. 0728990967.
2.2 Date generale privind amplasamentul
2.2.1 Localizare
“Cariera Dealul Sitorman” este localizata in extravilanul comunei Targusor, avand o suprafata de
22.04 hectare. Accesul spre cariera se poate face de pe drumul judetean DJ222 sau drumul
European E87.

Localizarea carierei

2.2.2 Geologia
Din punct de vedere geologic, perimetrul de exploatare este parte componenta a
Dobrogei Centrale, resursa minerala facand parte din Formatiunea Sisturilor Verzi, de varsta
Precambrian superioara.
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Dobrogea Centrala, cuprinsa intre faliile Peceneaga–Camena, la nord, si Capidava-Ovidiu,
la sud, este constituita din formatiuni de geosinclinal Proterozoic superioare si din formatiuni
sedimentare mezozoice si neozoice. In coloana stratigrafica a Dobrogei Centrale sunt prezente
formatiuni care apartin Soclului si formatiuni care apartin invelisului sedimentar.
2.2.3 Hidrologia
Din punct de vedere hidrologic, zona amplasamentului nu prezinta nici o particularitate.
Ea este localizata la peste 6 km distanta fata de Lacul Tasaul si la peste 17 km fata de bazinul
Marii Negre.
Intrucat amplasamentul nu prezinta nici un curs de apa, fie permanent sau temporar,
nefiind identificat nici un acvifer subteran, nu exista risc de producere a inundatiilor.
2.2.4 Clima
Clima este continental-moderata, cu unele caractere stepice, categoria agroclimatica I “calda si secetoasa “, caracterizata prin veri fierbinti cu precipitatii slabe si prin ierni nu prea
reci.
Radiatia solara globala are valori de 125 - 135 kcal/cm2/an, durata de stralucire a
soarelui fiind de 2200 – 2400 ore.
Circulatia generala a atmosferei se caracterizeaza, in semestrul cald, prin predominarea
advectiilor lente de aer temperat din est, care ajunge incalzit si relativ uscat, iar in semestrul
rece, prin advectia din nord-est a maselor de aer cu caracteristici termice de aer arcticcontinental si prin advectia din sud-vest a aerului mediteranean, cald si umed.
Vanturile sunt puternic influentate de relief atat in privinta directiei, cat si a vitezei.
Vanturile dominante sunt: N - V; N si NE, cu o viteza medie intre 7,5 si 15,2 m/s, uneori mult
mai mari.
Frecventele medii anuale inregistrate pe litoral pun in evidenta predominarea vanturilor
din NE (17 %), urmate de cele din N (14 %) si NV (12-14 %). Frecventa medie anuala a calmului
este de 42,4 %.
Temperatura aerului - media anuala a temperaturii aerului oscileaza in jurul valorii de
o
11 C. Temperatura aerului in luna iulie prezinta o medie de 22,9 oC. Media lunii ianuarie
coboara pana la – 1,5oC. Sezonul cald are 100 - 120 zile, cu temperaturi intre 20 - 250C si 40 - 60
de zile tropicale, cu temperaturi mai mari de 250C.
Precipitatiile atmosferice au o distributie calendaristica diferentiata: cantitatile medii
anuale inregistraza valori reduse de 400 mm; cantitatile medii lunare cele mai mari cad in iulie
(52,5 mm), iar cantitatile medii cele mai mici se inregistreaza in luna martie (27,2 mm).
Majoritatea precipitatiilor cad in semestrul cald, aversele fiind frecvente.
Indicele de ariditate este =18,8 iar cel de umiditate relativa a aerului = 75 % cu o
influenta sensibila a Marii Negre, ce mentine umiditatea la 60 - 68 % in lunile iulie - august.
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Calitatea aerului in zona
Cel mai apropiat punct de urmarire a calitatii aerului se afla in municipiul Constanta, la
cca. 15 km SSE fata de amplasamentul obiectivului. In zona nu sunt semnalate surse de poluare
a aerului.
2.2.5 Solurile
Podisul Dobrogei Centrale, cu un relief relativ uniform si slab fragmentat, este dominat de
versanti prelungi si dealuri acoperite de loess, cu inclinari moderate.
Procesele geomorfologice erozionale actuale sunt caracterizate prin intensitate moderata.
Activitatea maxima are loc in timpul ploilor torentiale din lunile de vara. Eroziunea de suprafata
afecteaza practic toate suprafetele versantilor cu folosinta agricola. Zona sinclinalului Casimcea
este acoperita, in general, cu urmatoarele tipuri de soluri :
1.soluri zonale - cernoziomuri carbonatice dezvoltate pe roci calcaroase sau cristaline
2.soluri litomorfe – rendzine si soluri brune dezvoltate pe roci consolidate compacte,
calcaroase sau cristaline
3.soluri slab dezvoltate – litosoluri, dezvoltate pe acelasi substrat ca si precedentele
Aceste tipuri de soluri nu au valoare decat in cadrul sistemelor ecologice locale pentru
specii de plante caracteristice. Vaile sunt in general caracterizate de slaba dezvoltare a solurilor
aluviale, cu mai mare valoare pedologica.
Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor sunt restranse. Pe
suprafetele in panta exista o activitate importanta de siroire in timpul ploilor din lunile de vara,
mai ales acolo unde patura de sol+loess este mai groasa. Un rol important in procesul de
dezagregare il au fenomenele de inghet-dezghet, din perioadele climatice de tranzitie.

2.2.6 Aspecte peisagistice
Amplasarea carierei a condus la modificarea cadrului natural al zonei. Coreland legislatia
Uniunii Europene in acest domeniu, Romania a transpus Conventia europeana a peisajului
(Florenta, 20 octombrie 2000) prin Legea nr. 451/2002.
Avand in vedere faptul ca perimetrul studiat nu a fost inclus in zonele cu valoare
peisagistica deosebita, se poate concluziona ca impactul asupra peisajului poate fi considerat in
limite acceptabile, mai ales ca amplasamentul se situeaza in extravilanul comunei Targusor.
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2.3. Informaţii privind Ariile Natura2000
2.3.1 Relaţia proiectului cu ariile Natura 2000
Relatia proiectului cu ariile Natura 2000 este reprezentata de suprapunerea partiala a
parcului cu ariaSpeciala de Protectie Avifaunistica ROSPA0019 Cheile Dobrogei si cu perimetrul Sitului de
Importanta Comunitara ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.

Amplasamentul carierei fata de zonele protejate

2.3.2 Date referitoare la ROSPA0019 Cheile Dobrogei
In prezent situl de protectie speciala avifaunistica este administrata de RNP-ROMSILVA.

1.1
1.2

Tip

Codul sitului
Data
1.3
completarii
Data
1.4
actualizarii
Localizare
2.1 Coordonate

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
ROSPA0019 Cheile Dobrogei
Legaturi cu alte
J
1.5
situri Natura 2000
ROSPA0019
1.6 Responsabili
Data confirmarii ca
08.2006
1.8
sit SPA

ROSCI0215 Recifii
Jurasici Cheia
Ministerul Mediului
10.2007

02.2016
Lat: N44.0113416

2.4

Altitudine (m)

Min: 0

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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Long: E 28.0022972
2.2
2.3

Suprafata
sitului(ha)
Lungimea
sitului

Max: 466
Med: 154

10916

2.5

-

2.6

Regiunile
administrative
Regiunea
biogeografica

RO022 SUD-EST
Stepica 100%

Caracteristici:
Complex colinar ce reprezinta martorul rezidual cel mai evident al orogenezei hercinice
de la sfârsitul Paleozoicului cu aspect deinselberg, Muntii Macinului ocupa coltul de nord-vest,
ridicându-se deasupra Ostrovului Brailei cu peste 300-400m si se prelungesc sub forma unei
culmi înguste deluroase (numit Pintenul Bugeacului) pâna în apropiere de Galati. Dealurile
Niculitelului, reprezinta zona triasicului dobrogean fiind mai degraba o ruptura din linia
Dealurilor Tulcei.
Calitate si importanta:
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 56
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
migratoare (Bonn): 123
c) numar de specii periclitate la nivel global: 10
2.3.3 Date referitoare la ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
In prezent situl de protectie speciala avifaunistica este administrata de RNP-ROMSILVA
FORMULARUL STANDARD NATURA 2000
ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
Legaturi cu alte
1.5
situri Natura 2000

1.1

Tip

B

1.2

Codul sitului

ROSCI0215

1.6

03.2006

1.8

Data
completarii
Data
1.4
actualizarii
Localizare
1.3

2.1
2.2
2.3

Coordonate
Suprafata
sitului(ha)
Lungimea
sitului

02.2016
Lat: N44.0005583
Long: E 28.0030944

2.4

5654

2.5

-

2.6

Responsabili
Data propunerii ca
sit SCI
Data confirmarii ca
sit SCI
Altitudine (m)
Regiunile
administrative
Regiunea
biogeografica

ROSCI0215 Recifii
Jurasici Cheia
Ministerul Mediului
06.2007
12.2008

RO022 SUD-EST
Stepica 100%
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III. ANALIZA ASOCIAŢIILOR VEGETALE, HABITATELOR, FLOREI SI FAUNEI

Planul de monitorizare
In ceea ce priveste monitorizarea speciilor si habitatelor din perimetrul analizat “Cariera
Dealul Sitorman” trebuie evidentiat faptul ca in perioada Iunie 2017– Iunie 2018 au fost
efectuate deplasari pe teren in perioade favorabile pentru colectarea datelor. Deplasarile s-au
desfasurat cu o frecventa mai mare in perioadele prevernale si autumnale, perioada de migratie
a speciilor de pasari.
Pentru obtinerea datelor ce privesc comunitatile ecologice din zona, s-au avut in vedere
sezoanele de vegetatie pentru speciile de plante si perioadele de reproducere, activitate si
migrate.
Pentru descrierea habitatelor, s-au efectuat deplasari in teren in perioada prevernala,
vernala si autumnala. Aceasta este considerata perioada favorabila pentru adunarea datelor cu
privire la tipul de vegetatie (pajiste stepizata din zona de deal) si respectiv identificarea celui mai
mare numar de specii complet dezvoltate.
Determinarea impactului de exploatare asupra migratiei pasarilor s-a realizat cu ajutorul
efectuarii observatiilor, preponderent in perioadele de varf ale celor doua sezoane de migratie
(20 martie–25 aprilie pentru migratia de primavara si 1 septembrie–15 octombrie pentru
migratia de toamna).
Monitorizarile au avut loc in punct fix (in punctul cel mai inalt din perimetru), cat si
transecte atat in varful dealului cat si pe versati.
Activitate
Colectarea
datelor din
teren in
vederea
intocmirii
raportului anual

Reglementari

2x1 zi

Avifauna

Flora
Habitate
specifice

I

Ghid destinat
Informării
Supervizorilor
AIA / APSA

II

III

IV

2x2 zile

V

VI

2x1 zi

VII

VIII

IX

2x2 zile

X

XI

XII

TOTAL
ZILE
36

2x1 zi

7

7x1 zile

TOTAL ZILE ACTIVITATE

43
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3.1 Analiza florei si vegetaţiei
3.1.1 Metoda de lucru
Pentru monitorizarea florei şi vegetaţiei au fost utilizate metodele de studiu clasice,
respectiv relevee fitocenotice în pieţe de probă fixe, cu suprafaţa de 200 mp fiecare, în care s-a
determinat compoziţia floristică, notându-se pentru fiecare specie abundenţa – dominanţa după
scara Braun – Balanquet. Pe lângă relevee, au mai fost utilizate: metoda transectelor şi
semnalările accidentale pentru speciile de importanţă conservativă.
Avand in vedere ca terenurile pe care s-au efectuat releveele sunt accidentate forma
suprafetelor pe care s-au facut descrierile au fost dreptunghiulare, variabile ca mărime in
functie de mărimea asociatiilor.
Pornind de la localizarea perimetrului de exploatare monitorizat, de pe teritoriul
administrativ al comunei Targusor, in centrul judetului Constanta, putem face o incadrare a
zonei, din punct de vedere biogeografic si floristic: astfel, din punct de vedere biogeografic se
incadreaza in Bioregiunea Stepica, iar din punct de vedere floristic face parte din Regiunea
Central Europeana si in cadrul acesteia, Provincia Danubio – Pontica.
In ceea ce priveste pozitionarea teritoriului analizat din punct de vedere al folosintei
terenului, suprafata are folosinta actuala de cariera si teren neproductiv. Este marginit la nord
de teren agricol, la sud de cariera existente si teren neproductiv, la vest de teren neproductiv si
teren agricol si la est de terenuri neproductive si zona impadurita.
In zona analizata, studiul privind vegetatia a fost realizat in intervalul iunie 2017 si
aprilie‐iunie 2018 utilizand metodele europene de fitocenologie. Etapele de desfasurare au fost
urmatoarele:
Etapa pregatitoare s-a caracterizat prin:
- analiza scopului si a sarcinilor produse pentru studiu;
- consultarea literaturii stiintifice de specialitate cu privire la metodele de
cercetare si studiile efectuate anterior in zona, la conditiile fizico-geografice
ale regiunii (relief, soluri, structura geomorfologica, retea hidrografica,
clima);
- stabilirea perioadelor optime pentru efectuarea identificarilor in teren
Etapa cercetarilor in teren:
In aceasta etapa s-au efectuat lucrari ce constau in efectuarea descrierilor geobotanice,
fotografiere, fixare pe harta-schematica a itinerarului si a punctelor cercetate, colectarea in
teren a ierbarului, in vederea determinarii ulterioare a speciilor unde a fost cazul (Determinator Ciocarlan, 2000).
Descrierea vegetatiei are la baza alegerea unor suprafete de proba cu 200 mp (20*10 m), in
forma de dreptunghi. Prin parcurgerea la pas, pornind dintr-un colt al suprafetei de proba, de la un capat
- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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la altul al dreptunghiului, cu fasii de 5 m latime ( 2,5 m lateral stanga-dreapta la deplasare), s-au
identificat speciile cuprinse in campul vizual.
Etapa de incheiere:
A cuprins, prelucrarea fiselor de monitorizare (Anexa II) in vederea determinarii asociatiilor
vegetale si a prezentei/absentei unor habitate de interes conservativ.
Pentru analiza asociatiilor vegetale din zona, s-au efectuat deplasari de recunoastere pe
itinerariu, dupa care s-au notat speciile intalnite, conform scarii de apreciere Braun-Blanquet (1928,
1951). Datele au fost trecute respectand notatiile urmatoare:
 r
un individ izolat;
 +
2-5 indivizi sau tulpini ce acopera <5%;
 1
6-50 indivizi sau tulpini cu acoperire <5%;
 2m
peste 50 de indivizi ce acopera <5%;
 2a
nr. de indivizi indiferent, gradul de acoperire 6- 15%;
 2b
nr. de indivizi indiferent, gradul de acoperire 16-25%;
 3
nr. de indivizi iniferent, grad de acoperire 26-50%;
 4
nr. de indivizi indiferent, grad de acoperire 51-75%;
 5
nr. de indivizi indiferent, grad de acoperire 76-100%.
Fisa de observatie ,S= 10 * 50m= 500mp
Versantul cu orientare catre nord, langa zona impadurita

3.1.2 Rezultatele monitorizarii
Nume specie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Eryngium campestre
Trinia ramosissima
Cichorium inthybus
Centaurea biebersteinii
Xanthium italicum
Centaurea diffusa
Artemisia austriaca
Achillea ochroleuca
Hieracium pilosella
Artemisia annua
Xeranthemum annuum
Cirsium lanceolatum
Xanthium spinosum
Carduus nutans
Echium vulgare
Descurainia sophia
Salsola kali
Convolvus cantabrica
Erodium cicutarium

Familia
Apiaceae

Asteraceae

Boraginaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Geraniaceae

Nr. indivizi dupa scara BraunBlanquet
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Nume specie
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Familia

Thymus pannonicus
Teucrium polium
Marrubium peregrinum
Stachys recta
Salvia ethiopis
Bothriochloa ischemum
Festuca valesiaca
Tragus racemosum
Reseda lutea
Asperula cynanchica

Lamiaceae

Poaceae
Resedaceae
Rubiaceae

Nr. indivizi dupa scara BraunBlanquet
+
+
+
+
+
2a
1
+
+
+

Procentual, predomina speciile din familia Asteraceae (41%), urmate de Lamiaceae (17%)
si Poaceae (10%).

Habitatele din zona proiectului sunt lipsite de valoare conservativă, flora şi vegetaţia
fiind un amestec de specii stepice comune, des întâlnite în compoziţia acestor tipuri de habitate.
Mai mult, habitatele sunt supuse presiunii antropice (pajisti ruderalizate datorita
suprapasunatului)
- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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În pajiştile stepice secundare şi ruderalizate au fost identificate următoarele asociaţii vegetale:
•
Artemisio austriacae –Poetum bulbosae
•
Botriochloetum ischaemi
•
Cynodonti-Poetum angustifoliae
Asociaţia vegetală Artemisio austriacae –Poetum bulbosaecat si Botriochloetum ischaemi
sunt comunitati vegetalesecundare care apar pe terenuri degradate şi păşunate intensiv. Sunt
edificate de speciile codominante Artemisia austiaca şi Poa bulbosa,respectiv Dichatium
ischaemum.
Asociaţia Cynodonti-Poetum angustifoliae este o asociaţie vegetală de pajişti degradate
sau de margini de drumuri prezentă în zona de interes. Prezintă de regulă o acoperire proiectivă
ridicată, iar în zona de studiu are în compoziţia floristică specii de cormofite complet lipsite de
valoare conservativă.
Plantele superioare identificate in zona carierei Dealul Sitorman sunt reprezentate de
plante specifice zonelor stepice: Asperula tenella, Cathamus lanatus, Stipa capillata, Festuca
valesiaca, Galium humifusum, Thymus pannonicus, dar si plante xerofile si calcifile specifice
zonelor aride si stancoase: Thymus zygioides, Koeleria lobata, Dianthus nardiformis, Melica
ciliata, Onosma visianii, Linum tenuiflorum.
Pe de alta parte, au fost observate si specii ruderale si segetale provenite din culturile
agricole, cu care se învecinează amplasamentul proiectului. Acest lucru indica o degradare
avansată a pajiştilor naturale. Impactul antropic in zona Dealului Sitorman cat şi în zona de
implementare a proiectului este ridicat prin terasări şi suprapăşunat. Asadar, au fost observate
specii anuale, fără valoare pastorală, conservativă sau peisagistică: Consolida regalis,
Chenopodium album, Lamium purpureum, Erigeron annuus, Balotta nigra, Centaurea solstitialis,
Atriplex tatarica, Cirsium arvense, Crsium vulgare, Lepidium ruderale, Cichorium intybus.
În zona de implementare a proiectului au fost identificate şi cîteva specii lemnoase
arbustive precum Crataegus monogyna, Rosa canina si Prunus spinosa, fara sa constituie
asociaţii vegetale.
Situatia speciilor de plante protejate de interes comunitar, desemnate pentru situl Natura 2000
ROSCI0215 Recifii Jurasici-Cheia este urmatoarea:
- Moehringia jankae – cînteiuţe –specia nu a fost identificata în zona carierei;
- Campanula romanica - clopoţel dobrogean – specia nu a fost identificata în zona carierei;
- Centaurea jankae– vineţele –specia nu a fost identificata în zona carierei.
Concluzionand, pe baza inregistrarii datelor obtinute in urma identificarii asociatiilor
vegetale din perimetrul studiat se pot afirma urmatoarele: habitatele prezente pe amplasament
in zone care s-au regenerat in fronturile vechi sunt habitate seminaturale; fitocenozele stepice
reprezentate de pajisti seminaturale se afla in etapa de succesiune naturala de la asociatiile cu

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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plante ruderale spre asociatiile cu plante din flora spontana, care formeaza teline si stabilizeaza
definitiv solurile asupra carora a incetat presiunea antropica.
Potrivit bilantului, acoperirea solului cu vegetatie, din perimetrul analizat, este in medie
de 20-75%. Acest fapt se datoreaza pasunatului curent, a rocii mama la zi si a activitatii de
derocare, decopertare a covorului vegetal in cadrul extragerii de minerale in anii anteriori.
Pe suprafetele in care nu se mai gasesc fronturi active se observa o evolutie pozitiva,
avand loc o refacere naturala a asociatiilor vegetale. Aceasta se caracterizeaza prin trecerea de
la plante ruderale sau segetale, instalate in perioadele in care solurile erau suprapasunate sau
``framantate``, catre speciile spontane, rezistente la pasunat. In unele locuri apare intelenirea
definitiva ``in grupe mici`` cu specii caracteristice bioregiunii stepice.
In urma identificarii asociatiilor vegetale din perimetrul studiat se poate concluziona ca
habitatele prezente pe amplasament sunt habitate seminaturale in care fitocenozele stepice,
reprezentate de pajisti seminaturale, se afla intr-o stare de degradare, datorita activitatilor
antropice desfasurate aici.
In ceea ce priveste conservarea, acest areal marcat de activitatea antropica de
exploatare, nu prezinta importanta, datorita lipsei speciilor protejate precum si a speciilor si
habitatelor de interes conservative.
Afirmatia de mai sus este sustinuta si de faptul ca suprafata analizata nu este incadrata
in nici una din listele: cu zone naturale protejate prin lege la nivel national, cu siturile de
importanta comunitara ca parte integranta din retelele ecologice europene NATURA 2000, in
Romania.

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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3.2 Analiza avifaunei
3.2.1 Metoda de lucru
Pentru a acoperi toata suprafata carierei, au fost facute observari din varful carierei, cel
mai inalt punct in perimetrul carierei, prin vantange point (metoda presupune observarea din
punct fix, de obicei din zonele cele mai inalte pentru o acoperire cat mai mare). Datele privind
prezenta speciilor de pasari au fost colectate si prin metode auditive si prin identificarea vizuala
a indivizilor cat si a elementelor specifice (urme, cuiburi, pene, etc.)

Punctul fix utilizat pentru monitorizarea speciilor de pasari
Metoda de observare a constat in scanarea zonei vizibile a perimetrului, cu ochiul liber si
cu binoclu de 12x, cu diametrul obiectivului de 50mm, camp vizual actual 4.6, camp vizual
aparent 55.2,iar campul vizual la 1000 m-80.3m.
De asemenea, a fost folosit un aparat de fortografiat Sony DSC-HX300 care are un zoom
optic de marire de 50x Optic ZOOM, 100x Digital ZOOM si un senzor CMOS Exmor RTM 20,4
Mpx care a facilitat identificarea speciilor observate la mare distanta si mentinerea evidentei
faunei intalnite

Ian

Feb

Mar

Apr

Iun

Mai

Iul

Aug Sept

Oct

Nov

Pasari cuibaritoare
Pasari sedentare
- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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Pasari de pasaj
Pasari care ierneaza
Perioada favorabila

Perioada optima

3.2.2 Rezultatele monitorizarii
Rezultatele monitorizarii au prezentat specii care s-au adaptat ecosistemelor
antropizate, avand o distributie uniforma si populatii stabile. Astfel majoritatea speciilor
observate, au fost specii cu un puternic caracter antropic, folosind perimetrul pentru hranire si
repaus.
Cuibaritul

Atat speciile de pasari rapitoare listate in Anexa I a Directivei Pasari dar si speciile de
dimensiuni mai mici, granivore si/sau insectivore folosesc habitatele impadurite pentru cuiburi.
Aceste habitate le ofera adapostul necesar impotriva pradatorilor.
Mai mult, speciile de pasari acvatice au nevoie de habitate diferite pentru cuibarit, dar cu
aceleasi cerinte ecologice. Acestea sunt prezente doar in tranzit in zona carierei
Hrana

Datorita suprefatei reduse si a antropizarii acesteia pe parcursul timpului, a vibratiilor
create de utilajele ce se deplaseaza in zona, locatia carierei nu reprezinta un habitat de hranire
pentru speciile rapitoare. Lipsa ascunzatorilor si a hibernaculelor pentru speciile de rozatoare si
reptile conduce la o absenta a acestor animale care constituie resursa trofica a pasarilor
rapitoare. Astfel, acest perimetru este neofertant din punct de vedere trofic pentru speciile de
pasari rapitoare.
Amplasamentul nu poate furniza surse de hrana pentru speciile de pasari acvatice, deoarece
acestea se hranesc exclusiv cu organisme acvatice (pesti sau nevertebrate acvatice).
Prin determinarea prezentei/absentei speciilor de pasari cuibaritoare pentru care se
remarca situl Natura 2000 ROSPA0019 Cheile Dobrogei, s-au obtinut urmatoarele date:
Soimul dunarean (Falco cherrug) - nu a fost observat vreun individ in perimetrul carierei sau
in vecinatate.
Barza alba (Ciconia ciconia) - este o specie adaptata la ecosisteme acvatice; au fost
observati în zbor 5 indivizi, in perioada de primavara a anului 2018
Serparul (Circaetus gallicus) - nu a fost observat vreun individ in perimetrul carierei sau in
vecinatate;
- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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Acvila mica (Hieraaetus pennatus) - datorita conditiilor neprielnice pentru cuibarit, nu a fost
observat niciun individ atat in perioada de cuibarit cat si in perioada migratiei;
Pasarea ogorului (Burhinus oedicnemus) - in urma efectuarii monitorizarilor, cand
activitatea acestei pasari este la cote maxime, nu au fost inregistrati indivizi datorita habitatului
si particularitatilor neprielnice cuibaritului sau hranirii.
Sorecarul mare (Buteo rufinus) - in perimetrul din imediata apropiere a carierei au fost
identificati 3 indivizi, hranindu-se
Uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes) - in urma monitorizarilor efectuate, aceasta
specie nu a fost identificata in zona de studiu. Fiind vorba de o specie legata de ecosistemele de
padure, unde cuibareste si se hraneste, lipsa conditiilor obisnuite contribuie la absenta
indivizilor.
Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) - datorita absentei conditiilor minime de cuibarire si
hranire, aceasta specie, legata de altfel de habitatele forestiere, nu a fost identificată pe
amplasament
Dumbraveanca (Coracias garrulus) - desi zona de studiu intruneste toate conditiile pentru
cuibarit si hranire pentru aceasta specie, nu au fost identificati indivizi care sa prezinte un
comportament specific cuibaririi sau hranirii. In schimb au fost identificati 3 indivizi in zbor, in
imediata apropiere a perimetrului.
Ciocarlia de padure (Lullula arborea) - este o specie legata de habitatele din vecinatatea
zonelor impadurite, absente de altfel in cadrul suprafetei carierei. Acesta este si motivul pentru
care nu au fost identificati indivizi.
Pietrarul negru (Oenanthe pleschanka) - in ciuda existentei unor conditii minime pentru
cuibarit, nu s-a identificat niciun individ.
Presura de gradina (Emberiza hortulana) - in perimetrul carierei nu au fost observati
indivizi, datorita absentei vegetatiei ierboase inalte si a arbustilor, spatii necesare cuibaritului.
Speciile de pasari prezente in perimetrul studiului in perioada Martie 2017-Martie 2018.
Denumire populara

Denumire stiintifica

Nr indivizi/

Perioada

observatie

observatiei

Ciocarlie de camp

Alauda arvensis

8

Vara

Fasa de camp

Anthus campestris

4

Tranzit

Starc rosu

Ardea purpurea

1

Tranzit

Graure

Sturnus vulgaris

170

Toata perioada

Sorecar comun

Buteo buteo

3

Tranzit

Barza alba

Ciconia ciconia

2

Tranzit

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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Sfrancioc rosiatic

Lanius collurio

20

Toata perioada

Sfancioc cu fruntea

Lanius minor

6

Vara

Pietrar rasaritean

Oenanthe isabelina

16

Sezonul cald

Pietrar sur

Oenanthe oenanthe

19

Sezonul cald

Vanturel rosu

Falco tinnunculus

3

Toata perioada

Cuc

Cuculus cannorus

6

Tranzit

Cioara griva

Corvus cornix

15

Toata perioada

Cioara de semanatura

Corvus frugilegus

11

Toata perioada

Ciocarlan

Galerida cristata

12

Vara

Vrabia de casa

Passer domesticus

20

Toata perioada

Cotofana

Pica Pica

18

Toata perioada

Gugustiuc

Streptopelia decacto

20

Toata perioada

neagra

Buteo buteo (Sorecarul comun)

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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Lanius collurio (sfranciocul rosiatic)

3.3 Analiza comunitatilor de nevertebrate
Speciile de insecte intalnite in perimetrul carierei sunt specifice vegetatiei ierboase,
stepice, dintre acestea cel mai des intalnite sunt speciile de Orthoptere (insecte din grupul
Cosasilor, lacustelor si al greierilor), cu numar variabil de indivizi. Efectivele mari de cosasi si
lacuste pot asigura resursa trofica necesara pentru o serie de pasari insectivore si limicole
prezente de asemenea in zonele invecinate.
Au fost observate numeroase exemplare de libelule – Odonata, speciile: Sympetrum
sanguineum, Symterum vulgatum, Crocothemis erythraea, Orthetrum coerulescens, Orthetrum
cancellatum, Libelulla depressa, Agrion sp.
Lepidopterele sunt si ele reprezentate de un numar relativ mare de specii, exemplare
numeroase au fost observate, au fost identificate ca: Pieris rapae (fluturele alb al rapitei), Colias
croceus, Colias erate, Pontia daplidice, Polyommatus icarus, Aricia agestis, Lycaena thersamon,
Pararge megera, Coenonympha pamphilus, Apatura metis, Argynnis pandora.
In perimetrul carierei nu au fost identificate specii rare de insecte, listate in Cartea Rosie
a Speciilor din Romania.
Astfel, in zona au fost observate atat specii de insecte specifice culturilor agricole
(daunatori) cat si specii caracteristice zonelor stepice presentante mai sus.
Lista speciilor de nevertebrate observate:

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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ORDIN
ARANEA
COLEOPTERA

Familia
Araneidae
Lycosidae
Elateridae

Denumire stiintifica
Araneus diadematus
Pirata sp.
Agriotes obscurus

Coccinellidae
Geotrupidae

ODONATA

Libellulidae

ORTHOPTERA

Tettigoniidae

Coccinella septempunctata
Geotrupes stercorarius
Meloe proscarabeus
Gnaptor spinimanus
Blaps mortisaga
Forficula auricularia
Musca domestica
Bombylius major
Pompilus plumbeus
Bombus agrorum
Bombus terrestris
Apis mellifera
Zombrus sp.
Formica sp.
Vespa vulgaris
Artogeia (Pieris) rapae
Colias croceus
Colias erate
Pontia daplidice
Polyommatus icarus
Lycaena thersamon
Argynnis lathonia
Argynnis pandora
Apatura metis
Coenonympha pamphilus
Pararge megera
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Symterum vulgatum
Crocothemis erythraea
Orthetrum coerulescens
Orthetrum cancellatum
Libelulla depressa
Agrion sp.
Decticus verrucivorus

Gryllidae

Gryllus campestris

Tenebrionidae
DERMAPTERA
DIPTERA
HYMENOPTERA

LEPIDOPTERA

Forficulidae
Muscidae
Bombyliidae
Pompilidae
Apidae

Braconidae
Formicidae
Vespidae
Pieridae

Lycaenidae
Nymphalidae

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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Din punct de vedere cantitativ, predomina speciile din ordinul Lepidoptera (28%),
Odonata (21%), Hymenoptera (18%) si Coleoptera (15%)

3.4 Analiza herpetofaunei
3.4.1 Metoda de lucru
Speciile de reptile au fost identificate in timpul efectuarii transectelor si sunt specifice arealului
geografic, acestea sunt reprezentate de: guster (Lacerta viridis) = 8 indivizi - specie avand o larga
raspandire pe teritoriul Dobrogei, soparla de stepa (Podarcis tauricus) = 20 indivizi, sarpele rau
(Dolichophis caspius) = 1 individ, sarpele de casa (Natrix natrix) = 2 individ.
In perimetrul analizat nu a fost identificata vipera cu corn: specie cu statut special de
protectie (Vipera ammodytes ssp. montandoni), in schimb, au fost observati 3 indivizi de
Testoasa dobrogeana (Testudo graeca ibera).

- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
Tel: 0341.139.922
Email: office@blumenfield.roWeb: www.blumenfield.ro
22

Raport de monitorizare a biodiversitatii – Cariera Dealul Sitorman

Podarcis tauricus – soparla de stepa (foto original)

Lacerta viridis – guster (foto original)

Testudo graeca ibera – testoasa dobrogeana (foto original)
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3.5 Analiza mamiferelor
Speciile de mamifere au fost rar intalnite. Dintre mamifere au fost identificati 2 indivizi de vulpe
(Vulpes vulpes), 3 indivizi de iepure de camp (Lepus europaeus). Pe langa acestea, au fost
observate si musuroaie de cartia (Talpa europaea).
Ordin
Carnivora

Familia
Canidae

Denumire stiintifica
Vulpes vulpes
(vulpe)

Eulipotyphla

Talpidae

Talpa europaea
(cartita)

Lagomorpha

Leporidae

Lepus europaeus
(iepure de camp)

Rodentia

Spalacidae

Spalax leucodon
(orbete)

Musuroi de cartita – Talpa europea

Vulpe – Vulpes vulpes
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CONCLUZIILE MONITORIZARII

In conditiile in care zona analizata este recunoscuta pentru activitatile de exploatare si
prelucrare resurselor geologice, comportamentul pasarilor a fost modelat de-a lungul timpului.
Astfel impactul exploatarii sisturilor de pe amplasamentul monitorizat are efect nesemnificativ
asupra indivizilor speciilor de pasari.
Acomodarea speciilor de pasari din aceasta zona le faciliteaza gasirea locurilor pentru
hranire si reproducere. Mai mult, lipsa elementelor naturale asigurarii minimului necesar pentru
cuibarire face ca multe specii de pasari sa fie prezente in tranzit, o perioada scurta de timp.
Speciile rezidente sunt specii adaptate impactului antropic in aria carierei.
In urma monitorizarii factorilor de mediu din cadrul perimetrului carierei Dealul
Sitorman, putem concluziona ca zona monitorizata nu reprezinta un mediu propice pentru
dezvoltarea speciilor floristice si faunistice, astfel incat, gama variata a speciilor din componenta
ROSPA0019 Cheile Dobrogei nu gasesc atractiva zona pentru adapost, hrana sau reproducere. In
zona sunt prezente elementele naturale adaptate impactului antropic precum pasunatul,
mineritul de suprafata s.a.
In ceea ce priveste activitatea din cadrul carierei, metoda de lucru si tehnologiile folosite
pentru explorarea mineralelor, genereaza un impact putin semnificativ. Acesta este in limita
capacitatii de suport a ecosistemelor naturale din perimetrul carierei si imediata vecinatate.

Recomandari
Pentru mentinerea si conservarea speciilor in vecinatatea amplasamentuluise va tine
seama de urmatoarele considerente:
-Se interzice capturarea, distrugerea sau uciderea faunei salbatice care poate ajunge pe
amplasament ;
-Se interzice perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de
hibernare si de migratie a faunei salbatice.
-Se vor indeparta formatiunile vegetale numai de pe suprafetele destinate exploatarii,
conform proiectului;
- Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului
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-Se interzice distrugerea formatiunilor ierboase de pe restul suprafatei detinute in
proprietate si in vecinatatea acesteia.
-Este interzisa arderea vegetatiei de pe amplasament si zonele limitrofe;
-Este interzis importul de sol alohton sau plantarea unor specii de plante alohtone;
- Se vor respecta zonelor de depozitare deseuri si se vor fi colectate selectiv
-Respectarea programului de revizii si reparatii ale echipamentelor
-Asigurarea umectării drumurilor de transport interna. Măsura de stropire a drumului la
transportul cu mașini a mineralelor se va respecta în perioada martie – octombrie a fiecărui an,
exceptând zilele cu precipitații;
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