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RAPORT
de monitorizare a biodiversitatii din perimetrul “Exploatarea în carieră a
calcarelor industriale si pentru constructii si a sisturilor verzi din perimetrul
„Dealul Sitorman”, com.Targusor, jud. Constanta”, pe perioada ianuariedecembrie 2014

INTRODUCERE
Date generale ale perimetrului de exploatare
Dealul Sitorman este alcatuit, in partea superioara, din calcare stratificate
de varsta jurasica, apartinand flancului vestic al sinclinalului Casimcea, dispuse
discordant peste fundamentul cristalin constituit din roci anchimetamorfice
apartinand Formatiunii sisturilor verzi, de varsta precambrian superioara.
Pentru un perimetru in suprafata de 22.05 ha, situat partial pe versantul
vestic al dealului si partial pe zona relativ plana situata la baza acestuia, a fost
obtinuta Decizia Nr.2742/31.05.2011 a Agentiei de Protectia Mediului Constanta
de incepere a investitiei. Din aceasta suprafata, 17.5 ha sunt destinate
exploatarii propriu-zise si cca 4 ha, organizarii de santier, haldelor, platformei
statiei de prelucrare si drumurilor de exploatare.
In cadrul perimetrului de 17.5 ha sunt amplasate doua cariere, una pentru
exploatarea calcarului si una pentru exploatarea sisturilor verzi. Cele doua
cariere sunt deservite de aceleasi utilaje (statie de concasare sortare,
excavatoare, incarcator frontal, basculanta), aceleasi spatii de haldare si au o
organizare de santier comuna.
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Fig. 1. Plan de amplasament. Carierele din ”Dealul Sitorman”

In perioada iulie 2011 – iunie 2014, S.C. EKODEP S.R.L. a exploatat
situri verzi, pe baza de Permis de exploatare temporara, intr-un perimetru in
suprafata de 1.2 ha, denumit

„Dealul Sitorman Nord‟, situat in imediata

vecinatate a Vaii Sitorman, si calcare, intr-un perimetru de 0.72 ha, situat in
partea vestica a dealului, denumit „Dealul Sitorman Vest‟, activitatea de
exploatare realizandu-se pe baza de permis temporar, cate un an in fiecare
perimetru, eliberate anual de catre ANRM.
Titularul activitatii este S.C. EKODEP S.R.L., societate cu capital privat, cu
sediul in loc. Constanta, jud. Constanta, str.Pictor Nicolae Grigorescu, nr.9, CUI
21978322, J13/2086/2007, Director Leu Mircea, Tel.0723 562 943 .
Societatea are ca obiect principal de activitate „Extractia pietrei
ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului,
cretei si a ardeziei” (cod CAEN 0811).
Perimetrul de exploatare cu suprafata de 22.05 ha, este compus din:
a) perimetrul minier de 17.5 ha, din care se vor exploata rocile utile, situat
in partea de vest a Dealului Sitorman;
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b) perimetrul organizarii de santier, haldele si statia de prelucrare,
amplasate la baza dealului, si care ocupa actualmente o suprafata de cca
4 ha;
c) drum de acces la partea superiara a dealului, pana la cariera de calcar,
in lungime de cca 400 m, amenajat prin pietruire pentru trafic greu.

Fig. 2. Aspecte din zona perimetrului
(localitateaTargusor, judetul Constanta)

de

exploatare

“Dealul

Sitorman”

Asezare geografica si limite
Perimetrul de exploatare se
exploatare De 914/1

invecineaza, la nord, cu drumul de

din lungul Vaii Sitorman, care duce la fosta cariera

Sitorman, iar la vest, sud si est, cu terenuri neproductive sau cu pasuni naturale.
Perimetrul analizat este situat la cca 1500 m vest de vechile cariere de la
Sitorman. Cea mai apropiata localitate este Palazu Mic, situata la cca 4 km nordest. Amplasamentul este situat la cca 2.5 km est de drumul DN222 (intre
loc.M.Kogalniceanu si Targusor), la cca 6 km sud-est de localitatea Targusor si
la cca 5 km nord de localitatea M.Kogalniceanu, jud.Constanta. Din punct de
vedere administrativ, terenul este situat in extravilanul comunei Targusor.
Accesul în perimetru se face pe drumul national DN222, mergand de la
M.Kogalniceanu spre Targusor cca 4.5 km iar de aici, pe un drum de exploatare
miniera amenajat prin pietruire pentru trafic greu, se mai parcurg cca 4 km.
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Fig. 3. Plan de incadrare in zona. Carierele ”Sitorman Vest si Nord”

Perimetrul in suprafaţă totala de 22,05 ha, este compus din urmatoarele
suprafete cu destinatiile mentionate in tabelul urmator:
Tabel nr.1
Tabel centralizator cu suprafeţele ce vor fi ocupate
Specificaţie

Nr.crt

Suprafaţa (mp)

Descopertă carieră – suprafata totala in care se va desfasura
1

exploatarea

175.000

2

Organizare de şantier +platforme parcare utilaje

2.000

3

Platforma halda sol vegetal

8.500

4

Platformă haldă de steril

5.000

5

Drumuri de exploatare

10.000

6

Staţie concasare-sortare, platforme depozite finite

20.000

Total

220.500
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Arii protejate din zona monitorizata
Ariile protejate din zona perimetrului de exploatare „Dealul Sitorman”,
parti componente a Retelei ecologice Natura 2000 sunt: situl de protectie
speciala avifaunistica - ROSPA0019 Cheile Dobrogei si situl de importanta
comunitara - ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia.

Fig. 4. Localizarea perimetrului carierei fata de siturile Natura 2000

Situl Natura 2000 ROSPA0019 Cheile Dobrogei include aria naturala
protejata de interes national Rezervaţia Recifii Jurasici Cheia, declarată prin
Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IIIa arii protejate de interes naţional, cod de arie protejată 2362. Specii de avifauna
protejate: Burhinus oedicnemus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Coracias
garullus,

Melanocorypha

calandra,

Calandrella

brachydactyla,

Anthus

campestris, Branta ruficolis.
Suprafata sitului Natura 2000 ROSCI0215 se suprapune integral peste
perimetrul exploatarii (Fig. 4). Habitate importante din sit: 40C0* Tufarisuri de
foioase ponto-sarmatice; 62C0* Stepe ponto-sarmatice; 91AA Vegetatie
forestiera ponto-sarmatica cu stejar pufos; 8310 Pesteri în care accesul publicului
este interzis. Specii de plante protejate: Moehringia jankae, Campanula
romanica, Centaurea jankae. Specii protejate de herpetofauna: Emys orbicularis,
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Elaphe quatuorlineata, Testudo graeca; mamifere: Spermophilus citellus, Myotis
blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis myotis,
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Miniopterus schreibersi.
Monitorizarea biodiversitatii
Scopul monitorizarii biodiversităţii este de a furniza o bază de date pentru
evaluarea pe timp indelungat a statutului speciilor de flora si fauna intr.-o
anumita zonă de studiu, sporind eficacitatea

implementării măsurilor de

protectie si conservare a acestora. Prin monitorizare sunt evaluate atat conditiile
de bază a biodiversităţii ariei studiate, cat şi a impactului produs prin efectuarea
diferitor genuri de activitati economice (industrie, agricultura, infrastructura,
servicii etc., inclusiv exploatari miniere).
In ceea ce priveste programul de monitorizare a biodiversitatii din zona
perimetrului ”Dealul Sitorman”, com. Targusor, judetul Constanta (exploatarea in
cariera a rocilor industriale si pentru constructii), acesta va fi realizat pe toată
durata exploatării, incluzand fazele operaţională, inchidere si post-inchidere
(inclusiv la stadiul de reconstructie ecologica, inceputa inainte de inchiderea
exploatarii).
Beneficiarului investitiei ii revine responsabilitatea implementarii planului
de monitorizare, care are obligatia de a contracta servicii de specialitate,
respectiv

personal

calificat

pentru

evaluarea

calitatii

elementelor

de

biodiversitate ce se impun a fi monitorizate.
Specificam, ca planul de monitorizare al elementelor faunistice si floristice
au inclus metodele de lucru utilizate in cadrul programului de monitorizare a
perimetrului concesionat (perioada iulie 2011 - prezent), pentru a putea asigura
o continuitate a colectarii datelor, precum si posibilitatea corelarii acestora cu
cele deja obtinute pana acum (studii de evaluare de mediu realizate de SC
GEOMATHICS ONE SRL). Astfel s-au putut evidentia toate particularitatile zonei
si detaliile referitoare la starea habitatelor, a speciilor de flora si fauna identificate
in zona de amplasament si vecinatatea acestuia, in functie de grupul taxonomic
de care apartin si de perioada in care acestea sunt prezente.
Planul actual de monitorizare a biodiversitatii a fost realizat pentru
perioada ianuarie-decembrie 2014.
Rezultatele observatiilor in teren au stat la baza rapoartelor de
monitorizare a biodiversitatii, depuse Agentiei pentru Protectia Mediului
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Constanta de catre S.C. EKODEP S.R.L, dupa demararea lucrarilor investitiei si
pentru fiecare an de monitorizare in parte.
Raportul

de

monitorizare

contine:

analiza

evolutiei

elementelor

monitorizate, analiza indicatorilor masurati si propuneri privind masurile de
conservare concrete care se impun a fi luate in anumite situatii. Totodata in
cazul in care in timpul colectarii datelor din teren se constata afectarea
semnificativa a biodiversitatii, specialistul constatator va intocmi un raport care
va contine: descrierea situatiei speciei sau habitatului respectiv, cauza care a
dus la degradarea acesteia si masurile ce se impun a fi adoptate. In acest caz
investitorul va inainta un raport forurilor competente cu descrierea situatiei
existente si a masurilor luate.
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Monitorizarea biodiversitatii pe perioada ianuarie-decembrie 2014 a inclus urmatoarele aspecte:
Componenta de
biodiversitate
Habitate

Perioada de timp
pentru monitorizare
Toata perioada investitiei pana la post
inchidere si reconstructie ecologica;
Optim: ianuarie – decembrie

Indicatori

Specii flora

Toata perioada investitiei pana la post
inchidere si reconstructie ecologica
Perioada optima pentru monitorizare:
ianuarie - decembrie
Toata perioada investitiei pana la post
inchidere si reconstructie ecologica
Perioada optima pentru monitorizare:
specii sedentare: ianuarie – decembrie
specii pasaj: martie – octombrie
specii care ierneaza: ianuarie, februarie,
octombrie, noiembrie si decembrie
specii cuibaritoare: martie - septembrie

-numar specii protejate identificate
pe amplasament;

Toata perioada investitiei pana la post
inchidere si reconstructie ecologica
Perioada optima pentru monitorizare:
mamifere: ianuarie – decembrie
nevertebrate terestre, reptile, amfibieni:
martie - septembrie

-numar specii protejate de fauna
identificate pe amplasament si in
vecinatatea acestuia;
-numar exemplare din speciile
protejate
identificate
pe
amplasament si in vecinatatea
acestuia;
-frecventa aparitiei;

Specii de avifauna,
inclusiv cele protejate

Specii protejate de
fauna, altele decat
speciile de avifauna

-starea habitatelor
amplasament;

Observatii
existente pe

-numar specii protejate identificate
pe amplasament si in vecinatatea
acestuia;
-numar exemplare din speciile
protejate
identificate
pe
amplasament si in vecinatatea
acestuia;
-frecventa aparitiei.

1.Trebuie luat in calcul si si presiunile antropice
existente pe amplasament (suprapasunat, depozitare
necontrolata de deseuri, intensificarea traficului rutier
din imediata vecinatate a perimetrului);
2.Studii de teren cu frecventa de o data pe luna;
3.Studiile efectuate de catre: specialisti botanisti.
Idem

1.Monitorizarea dinamicii migratiei avifaunei în
perimetrul proiectului si zonele adiacente;
2.Monitorizarea comportamentului
speciilor de pasaj pe toata durata implementarii
proiectului si postinchidere;
3.Studii de teren cu frecventa de o data sau de doua
ori pe luna;
4.Studiile vor fi efectuate de catre: biologi, ecologi si
alte persoane cu experienta in studiul speciilor de
pasari.
1.Monitorizarea dinamicii migratiei în perimetrul
proiectului si zonele adiacente;
2.Monitorizarea comportamentului
speciilor care tranziteaza perimetrul pe toata durata
implementarii proiectului si postinchidere;
3.Studii de teren cu frecventa de o data sau de doua
ori pe luna;
4.Studiile vor fi efectuate de catre: specialisti zoologi.
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RAPORT DE MONITORIZARE
Metode utilizate în efectuarea monitorizării biodiversitatii
Metode de lucru folosite pentru identificarea şi cercetarea florei şi habitatelor
Metode de identificare şi cercetare a florei
Studiul nostru a debutat cu o recunoaştere prealabilă a teritoriului
investigat, urmată de identificare şi determinarea fitotaxonilor din zona de
interes.
Determinarea şi prelucrarea materialului botanic inventariat s-a realizat
(în principal) cu ajutorul următoarelor lucrări: Flora R. P. R. - R. S. R., vol. IXIII (1952-1976, coord. Tr. Săvulescu), Flora României, Determinator ilustrat
al plantelor vasculare, de Al. Beldie, vol. I, II (1977, 1979), Flora ilustrată a
României, Pteridophyta et Spermatophyta, de V. Ciocârlan (2009), Flora
ilustrată a plantelor vasculare din Estul României elaborată de Sârbu L, Ştefan
N., Ivănescu Lăcrămioara, Mânzu C., vol. I, II (2001).
Nomenclatura utilizată la realizarea lucrării este cea adoptată de către V.
Ciocârlan în lucrarea Flora ilustrată a României. Pteridophyta et
Spermatophyta (2009) şi Sârbu I., Ştefan N., Ivănescu Lăcrămioara, Mânzu C.
- Flora ilustrată a plantelor vasculare din Estul României (2001).
Speciile ruderale şi invazive au fost identificate conform referinţelor
incluse în lucrarările Flora segetală a Romîniei (coord. Ciocîrlan V., 2004) şi
Plante adventive în Flora Romaniei (Sârbu şi Oprea, 2011).
Metode de identificare şi cercetare a habitatelor
Pentru studiul covorului vegetal din ecosistemele praticole prezente
în teritoriul investigat a fost utilizată metoda şcolii fitocenologice Zu richMontpellier, numită şi metoda sigmatistă. Această metodă a fost perfectată
de J. Braun-Blanquet (1926), de la Zurich, în colaborare cu J. Pavillard, de
la Montpellier şi cuprinde patru etape: pregătitoare, analitică, sintetică şi cea de
elaborare a studiului (J. Braun-Blanquet, 1964).
1. Etapa pregătitoare;
2. Etapa analitică:
a) Releveul fitocenologic şi indicii frtocenologici analitici
b)Structura spaţială a fîtocenozelor
c) Determinarea biomasei şi productivităţii fîtocenozelor
3.Etapa sintetică:
a) Prelucrarea tabelară a releveelor;
b) Procedeul analizei diferenţiale
c) Procedeul grupelor cenologice
Denumirea asociaţiilor vegetale se stabileşte în conformitate cu prevederile
prevăzute în "Codul de nomenclatură fitosociologică" (J.J. Barkman, J. Moravec şi S.
Rauschert, 1986)
Descierea asociaţiilor, pe baza speciilor edificatoare, dominante şi diferenţiale
conduce la întocmirea tabelelor sintetice, realizate pe baza metodologiei elaborate de
A. Borza şi N. Boşcaiu (1965).
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Pentru clasificarea asociaţiilor s-au utilizat lucrările de sinteză asupra vegetaţiei
României elaborate de D. Ivan (1992), V. Sanda şi colab. (2002, 2008), T. Chifu, C.
Mânzu, O. Zamfirescu (2006).
ETAPA PREGĂTITOARE
Această etapă este deosebit de utilă pentru formarea imaginii de ansamblu
asupra terenului ce urmează a fi studiat. În acest scop s-au efectuat următoarele
operaţiuni:
- alegerea şi delimitarea terenului, folosind în acest scop material cartografic,
constând în hărţi topografice la scară mare (1:5.000 până la 1:50.000) sau mijlocie
(1:100.000 până la 1:200.000), cât mai recente posibil;
- consultarea bibliografiei referitoare la cadrul fizico-geografic al regiunii respective
(relief, litologie, hidrografîe, climatul general, tipurile de sol, densitatea aşezărilor umane,
etc.) şi la studiile botanice din regiune şi din zonele învecinate;
-reactualizarea cunoştinţelor privitoare la metodologia de studiu fitocenologic, la tipurile de vegetaţie posibilă din zona respectivă, la caracterele
morfologice distinctive ale speciilor mai dificil de recunoscut;
- pregătirea şi verificarea materialelor necesare investigaţiilor practice.
ETAPA ANALITICĂ
A. Metode calitative
B. Metode cantitative
In această etapă de teren, s-au fectuat releveele fitocenologice şi s-a
stabilit structura spaţială (orizontală şi verticală) a fîtocenozelor.
Releveul fitocenologic şi indicii fitocenologici analitici
Releveul fitocenologic (ridicarea fitocenologică) a fost definit iniţial ca
"... un inventar floristic (listă de specii) însoţit de menţiuni sau coeficienţi
corespunzând anumitor puncte de vedere sociologice, analitice sau
sintetice" (Braun-Blanquet şi Pavilllard ,1928).
Ulterior, pornind de la etimologia termenului (relever, fir. = a ridica, a
sublinia, a copia) şi completând cu cele observate în practică, Emb erger şi
colaboratorii au redefinit, în 1968, releveul ca fiind "ansamblul de
observaţii ecologice şi fitoceno- -logice referitoare la un loc determinat''.
În 1993, V. Cristea reconsideră şi completează aceste definiţii,
enunţând o alta, de altfel unanim acceptată: "metoda de bază în studiul
vegetaţiei, constând într-o succesiune de observaţii şi determinări,
finalizate prin transpunerea grafică a ambianţei eco -cenologice dintr-un
fragment delimitat în interiorul individului de asociaţie, fragment numit
suprafaţă de probă".
Deci, releveul presupune mai mult decât "un inventar floristic" fiind în
realitate o operaţie de descifrare, de măsurare şi citire, de convertire în
coduri a realităţii structurale atât a comunităţii vegetale, cât şi a ecotopului
din suprafaţa delimitată.
Efectuarea releveelor este operaţia esenţială în analiza
fitocenologică a covorului vegetal, iar calitatea lor este direct
răspunzătoare de interpretările sintaxonomice.
Pentru asigurarea acestei calităţi a releveelor trebuie îndeplinite
următoarele reguli:
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Perioada optimă de efectuare a releveelor depinde de tipul de vegetaţie luat în
studiu, de zona sau etajul de vegetaţie în care se găseşte terenul studiat, de gradul de
complexitate a cercetării şi de tipul acesteia (pe itinerar, în staţionar).
Se recomandă ca această operaţie să se desfăşoare pe acelaşi teren, în
perioada de maximă afirmare a aspectului fiecărui tip de fitocenoză.
Alegerea locului releveelor se face căutând suprafeţe cu un anumit grad de
omogenitate din punct de vedere floristic şi ecologic, adică să reunească însuşirile
caracteristice generale şi particulare ale tipului de fitocenoză analizat, inclusiv ale
factorilor ecologici.
În general, se evită zonele de ecoton (de tranziţie), porţiunile în care se afirmă
printr-un pâlc o anumită populaţie, precum şi locul în care a acţionat puternic un anumit
factor fizic sau biologic (doborâtură, locuri în care s-au depozitat îngrăşăminte, etc.)
Releveele efectuate pe suprafeţe cu grad ridicat de omogenitate posedă o
valoare bio- indicatoare mare, fapt deosebit de important din punct de vedere practic.
Releveele care nu întrunesc criteriile de omogenitate floristică sau ecologică sunt
numite complexe şi ar trebui înlăturate la realizarea sintezelor. De asemenea, cele
efectuate pe suprafeţe prea mici - suprafaţa releveului este mai mică decât aria minimă
- sau în grupări vegetale nestructurate, sunt considerate fragmentare.
Numărul releveelor ce se efectuează în fiecare tip de fitocenoză depinde de
complexitatea structurală a acesteia, de suprafaţa ocupată în regiunea respectivă, dar
şi de gradul de aprofundare pe care îl dorim. în acest sens, se realizează un nou
releveu de fiecare dată când combinaţia de specii sau condiţiile de mediu se schimbă.
La stabilirea numărului de relevee ce urmează a fi efectuate trebuie să se ţină
seama că valoarea informaţională a prelucrărilor statistice creşte odată cu apropierea
de numărul optim de eşantioane investigate, adică semnificative din punct de vedere
statistic. Dacă pentru asociaţiile vegetale deja cunoscute nu se stabileşte un minim de
relevee, în cazul în care publicăm ca nou pentru ştiinţă un anumit complex eco-cenotic
"codul de nomenclatură fîtosociologică" recomandă să existe cel puţin 10 relevee,
fiecare cu indicarea precisă a localităţii, suprafeţei şi datei.
Mărimea suprafeţelor de probă diferă în funcţie de tipul de vegetaţie studiat, de
gradul de închegare al acesteia şi de întinderea spaţială a fitocenozei. Studiind relaţia
număr de specii-mărimea suprafeţei prin înregistrarea numărului de specii de pe
suprafeţe din ce în ce mai mari, s-a putut stabili arealul minim sau curba areal-specie.
In aceste condiţii, suprafaţa de probă va avea mărimea corespunzătoare
cu punctul în care curba începe să se aplatizeze, moment în care sunt
surprinse majoritatea speciilor din structura fitoceno -zei analizate.
În practica fitocenologică nu se mai realizează acest studiu preliminar,
deoarece arealul minim este caracteristic pentru fiecare tip de vegetaţie şi poate
fi găsit în literatura de specialitate. Releveul trebuie să se facă pe o suprafaţă
egală sau mai mare cu arealul minim. Suprafeţele de probă recomandate pentru
studiul diferitelor grupări vegetale din România sunt prezentate în tabel.
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Mărimea suprafeţelor de probă în studiul diverselor grupări vegetale (după

Cristea, 1993)
Tipul de vegetaţie
Păduri
Tufărişuri
Pajişti
mlaştini oligotrofe

z

suprafaţa de probă, în m

după Ivan şi Spiridon
după şcoala clujeană
1.000- 10.000
400-1.000
100
50-100
25-200
25-100
5

9- 2 5

mlaştini eutrofe

50

25 50

grupări ruderale

-

6- 2 5

grupări segetale

100 - 200

25-100

-

1- 2 5

Stâncării

Forma suprafeţelor de probă depinde de condiţiile ecologice ale staţiunii şi
de aspectul fîtocenozelor. In general se delimitează suprafeţe pătrate,
dreptunghiulare şi, mai rar, circulare.
Modul de efectuare a releveelor
În literatura de specialitate se pot găsi numeroase modalităţi de efectuare a
investigaţiilor de teren în funcţie de scopul urmărit, de formaţia cercetătorului şi
chiar de experienţa acestuia.
După alegerea şi delimitarea terenului şi consultarea riguroasă a
bibliografiei se trece la efectuarea propriu-zisă a releveelor, ce presupune
deplasarea în teren, urmărind anumite trasee (itinerarii) stabilite astfel încât să
cuprindă toate formaţiunile vegetale existente, toate tipurile de staţiuni şi
influenţele locale asupra acestora.
În fiecare fitocenoză se vor alege şi delimita suprafeţele de probă, după
care se vor efectua următoarele operaţii:
-se completează fişele cu date referitoare la localizare şi la dată, la
caracteristicile factorilor orografic şi edafic, la modul de folosire al terenului, la
intensitatea presiunii antropo-zoogene;
- se determină anumite însuşiri ale fitocenozei şi componenţilor ei: înălţimea
fitoindivizilor, stratificarea, acoperire generală şi pe straturi;
- se înscrie pe fişă fiecare specie întâlnită pe suprafaţa de probă, acordându-i-se o
notă; cel mai adesea se notează valoarea abundenţei-dominantei şi sociabilitatea
(agregarea, frecvenţa locală).
Dominanţa este un indice de estimare a suprafeţei acoperită de indivizii din
fiecare specie prezentă în releveu.
În practica fitocenologică, cei doi parametri se apreciază după o scară comună
de abundenţă-dominanţă (AD).
- r - indivizi rari sau izolaţi;
- + - indivizi puţin abundenţi, cu acoperire foarte slabă;
- 1 - indivizi destul de abundenţi, dar cu acoperire slabă;
- 2 - indivizi foarte abundenţi sau care acoperă cel puţin 1/20 din suprafaţă;
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- 3 - indivizi în număr oarecare acoperind între 25% şi 50% din suprafaţă;
- 4 - indivizi în număr oarecare acoperind între 50% şi 75% din suprafaţă;
- 5 - indivizi în număr oarecare acoperind mai mult de 75% din suprafaţă
ETAPA SINTETICĂ
a) Prelucrarea tabelară a releveelor
Ca în orice studiu al dinamicii unui proces sub influenţa mai multor factori,
rezultatele se sintetizează în tabele comparative, urmând apoi a se realiza
reprezentările grafice şi interpretările.
Metoda utilizată în fitocenologie este numită "procedeu tabelar". Astfel,
releveele ce evidenţiază structuri ecocenotice asemănătoare sunt reunite în acelaşi
tabel fitocenologic analitic.
În cazul unor analize comparative, fie ale vegetaţiei unei regiuni mai extinse,
fie ale unui sintaxon superior asociaţiei, se realizează tabele fitocenologice sintetice
denumite şi tabele de prezenţă, deoarece cuprind clasele de constanţă, eventual şi
limitele de asociaţie ale AD fiecărei specii.
Practic, pe baza releveelor din teren, mai întâi se alcătuieşte un tabel brut, în
care se înscriu toate speciile în ordinea în care au fost întâlnite. Este de preferat ca
tabelul brut să fie făcut pe formaţii vegetale, adică se va alcătui câte un tabel brut
pentru fiecare formaţie vegetală ( ăn cazul nostru, pajişti, buruienării, etc.)
Tabelul de prezenţă se obţine prin transcrierea speciilor din tabelul brut în
ordinea descrescătoare a prezenţei lor. Prezenţa reprezintă numărul de relevee în care
a fost întâlnită specia respectivă. Ea se poate calcula în procente conform formulei:
P = p/Nx 100;

unde: p - prezenţa; N - numărul total de relevee

Valorile procentuale posibile pot fi grupate în 5 clase de prezenţă:
I
1 - 20%
II
21 - 40%
III 41-60%
IV 61 - 80%
V
81 - 100%
Dacă pentru descrieri s-au folosit suprafeţe de mărimea arealului minim exact
delimitate, vorbim de clase de constanţă. In acest stadiu se lucrează numai cu
prezenţa-absenţa speciilor, fără a se ţine cont de abundenţă-dominanţă. Stabilirea
corelaţiei pozitive sau negative dintre specii este adesea dificilă în cazul tabelelor ce
conţin un număr mare de specii. Pentru a se evita acest lucru, speciile prezente în
majoritatea releveelor (P>80%), precum şi cele cu prezenţă mică (P<10%) se înlătură
nefiind folositoare în acest stadiu. Prima categorie de specii, fiind prezentă în
majoritatea descrierilor, nu poate contribui la diferenţierea lor. Cea de a doua categorie
de specii, cu prezenţă mică, cuprinde specii ce apar accidental în una sau alta dintre
unităţi. Folosirea acestor specii pentru diferenţierea unităţilor nu oferă, deci, certitudinea
că avem de a face cu elemente proprii unităţilor respective. Astfel se, obţine tabelul
parţial (diferenţial), în care corelaţiile dintre specii apar mult mai bine.
Se caută speciile prezente simultan în câteva relevee, dar care lipsesc complet
sau apar sporadic în alte relvee. Aceste grupe de relevee sunt considerate
echivalente. Separând în tabele diferite releveele echivalente, se ajunge la tabele
omogene, care nu mai pot fi scindate în tabele mai mici şi mai omogene. Un astfel de
tabel omogen reprezintă un tip de fitocenoză şi se numeşte tabel de asociaţie.
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In şcoala fitosociologică Zurich-Montpellier un rol foarte important îl are fidelitatea.
Ea exprimă gradul de ataşament al unei specii la o anumită grupare vegetală.
Astfel, speciile dintr-o asociaţie pot fi: caracteristice (exclusive, elective,
preferante), însoţitoare şi accidentale.
Conform acestei şcoli, fiecare asociaţie trebuie să aibă una sau mai
multe specii caracteristice. Caracteristic este un taxon (specie sau taxon
infraspecific) care este legat exclusiv sau preferenţial de o grupare
vegetală sau de un sintaxon (asociaţie, alianţă, ordin, clasă). Această
legătură se poate constata doar prin compararea asociaţiei conturate cu
toate asociaţiile mai mult sau mai puţin asemănătoare descrise în
literatură.
Asemenea comparaţii se fac pe bază de tabele sintetice de asociaţie
în care, pentru fiecare specie se dă doar constanţa şi coeficientul mediu de
abundenţă-dorninanţă
S-a constatat însă că foarte puţine asociaţii au specii caracteristice.
Adevăratele caracteristice (exclusive) nu există decât în zonele cu floră bogată şi
diversificată, în regiuni izolate de timpuriu, care au permis un endemism
important, şi în grupări vegetale foarte specializate (nisipuri litorale, săraturi,
turbării etc.).
Majoritatea asociaţiilor prezintă specii însoţitoare, ce pot fi utilizate ca
diferenţiale ecologice sau geografice. Prin dezvoltarea fitocenologiei,
importanţa speciilor însoţitoare a crescut foarte mult, noţiunea de
ansamblu specific, normal, luând în consideraţie totalitatea speciilor din
releveu. În schimb, cel puţin la nivel de asociaţie, noţiunea de specie
caracteristică şi-a redus mereu importanţa
În tabelul de asociaţie ordinea speciilor este următoarea:
- specii caracteristice sau diferenţiale ale asociaţiei;
- specii diferenţiale ale sintaxonilor inferiori asociaţiei (subasociaţie, rasă,
variantă);
- speciile caracteristice unităţilor ierarhice superioare asociaţiei;
- speciile însoţitoare;
- speciile accidentale (prezente în 1-2 relevee), care se pot trece însă şi în
afara tabelului.
Această metodă teoretică de lucru a ost adaptată conform condiţiilor
staţionale din teren care nu a permis instalarea unor fitocenoze bogate în specii.
Identificarea tipurilor de habitate precum şi a asociaţiilor şi speciilor
caracteristice ficărui tip de habitat în parte s-a realizat prin consultarea lucrărilor
“Habitatele din România” (2005 -2006) şi “Manualul de interpretare a habitatelor
Natura 2000 din România” (2008).
Materiale folosite
Aparat foto, determinatoare (ghiduri de identificare a habitatelor şi
speciilor caracteristice), hărţi, laptop, lupa de mana, stereomicroscop,
echipament de teren, maşina pentru teren, resurse umane.
Metode pentru studierea speciilor de fauna
Evaluare directă din puncte de observare elevate
- Este folosită pentru evaluarea populaţiilor de păsări de talie mare, cu zbor
planat (răpitoare, berze etc). Aceste păsări folosesc coloane de aer cald
pentru a se înălţa, după care se deplasează cu zbor planat. Datorită
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acestui comportament tipic sunt uşor de observat şi de identificat de la o
distanţă semnificativă. Din mişcarea lor în perioada de reproducere se pot
trage concluzii cu privire la numărul perechilor, teritoriile şi terenurile de
hrănit.
- Observatorii stau pe o înălţime (culme de deal) de unde au o vedere bună
asupra ariei cercetate. Fiindcă aceste păsări pot fi observate şi identificate
de la distanţe mari, este ideal dacă de pe punctul respectiv se poate vedea
la o distanţă de 2-3 kilometri. Observatorii veghează cu binocluri şi
telescoape păsările cu zbor planat, notează speciile observate, timpul
observaţiei şi mişcarea păsărilor pe hartă.
- Observaţiile sunt efectuate simultan de pe culmi diferite, astfel ca se pot
observa toate păsările de pe terenul respectiv.
- Beneficiul acestei metode constă în faptul că cu efort relativ mic se poate
stabili eficient populaţia de păsări cu zbor planat de pe o arie relativ mare.
Recensământ din puncte fixe
- S-a utilizat pentru recensământul păsărilor de talie mică (paseriforme) şi a
mamiferelor, poate fi aplicată atât în pădure cât şi pe teren deschis.
- Punctele de observaţie au fost aşezate într-o reţea dreptunghiulară, unde
distanţa dintre puncte este intre 25-50 m sau chiar mai mult, daca terenul
permite.
- Acest traseu alcătuit din puncte s-a parcurs primăvara, între orele 5 şi 10
dimineaţa, când păsările si/sau mamiferele sunt active (şi activitatea nu se
schimbă semnificativ). În fiecare punct sunt petrecute cinci minute cu
observarea vizuală şi ascultarea vocalizării păsărilor.
- Astfel s-au identificat speciile prezente, locaţia şi numărul teritoriilor lor (in
cazul a perechilor cuibaritoare).
Evaluare pe trasee lineare (transecte)
- Folosita in diferite tipuri de terenuri deschise, sau cu vizibilitate mai mare,
in special pentru speciile de pasari de talie mica si mamifere.
- Monitorizarea faunei de vertebrate terestre de pe perimetrul si a zonelor
invecinate s-a realizat asupra speciilor de herpetofauna (amfibieni/reptile),
avifauna (pasari) si mamofauna (mamifere).
- Speciile de herpetofauna s-au monitorizat in perioada de vara (iulieaugust). Identificarea animalelor s-a realizat prin utilizarea – metodei
transectelor. Vizitele in teren s-au realizat in staţiile de cercetare de pe
amplasamentul carierei, cat si in zonele limitrofe.
- Monitorizarea speciilor de pasari s-au realizat in timpul perioadei de
cuibarit
(iulie-august), migraţiei de toamna (septembrie-octombrie),
perioadei hibernale (noiembrie-decembrie) în staţii din perimetrul carierei,
cat si pe terenurile invecinate. Metodele de evaluare a populaţiilor de
păsări utilizate în studiu au fost: punctele fixe şi transecte, numărarea în
cadrul sau lângă aglomerări de păsări, numărarea/căutarea cuiburilor,
evaluarea speciilor de avifauna în migraţie s.a.
- Monitorizarea speciilor de mamifere a cuprins perioada de vara (iulieaugust), toamna (septembrie-octombrie) si iarna (noiembrie-decembrie)
in puncte de observatii din zona studiata si imprejurimi. Metodele utilizate
în studiul mamiferelor: puncte fixe, transecte, evaluarea speciilor de
mamiferelor în perioada postreproductivă s.a.

18

Rezultate şi interpretări:
o Evoluţia şi dinamica florei şi habitatelor
Analiza florei vasculare
In zona perimetrului “Exploatarea în carieră a calcarelor industriale si pentru
constructii si a sisturilor verzi din perimetrul „Dealul Sitorman”, com. Targusor,
jud. Constanta” au fost identificate 125 de specii şi subspecii de cormofite,
grupate în 33 de familii botanice din care familiile Asteraceae, Poaceae şi
Lamiaceae deşin cei mai mulţi reprezenţi. În procentaj de 51% din cormoflora
prezentă în perimetrul studiat sunt specii care cresc frecvent în pajiştile stepice
(Asperula tenella, Cathamus lanatus, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Galium
humifusum, Thymus pannonicus) iar altele sunt specifice pajiştilor dobrogene
aride şi petrofile (Thymus zygioides, Koeleria lobata, Dianthus nardiformis,
Melica ciliata, Onosma visianii, Linum tenuiflorum etc. (fig. 5). Aproape jumătate
din taxonii inventariaţi (49%) sunt specii care se dezvoltă pe terenuri ruderalizate
sau sunt specii segetale migrate din culturile agricole, cu care se învecinează
amplasamentul proiectului, fapt care indică degradarea foarte avansată a
pajiştilor naturale. Impactul antropic exercitat anterior la nivelul Dealuilui
Sitorman

în general şi implicit şi în zona de implementare a proiectului s-a

dovedit a fi foarte puternic, efectele terasării şi mai apoi ale suprapăşunatului
fiind evidente şi în prezent. Astfel taxonii în mare parte pereni, specifici pajiştilor
stepice dobrogene au fost în timp înlocuiţi de specii anuale, fără valoare
pastorală, conservativă sau peisagistică, specii precum: Consolida regalis,
Chenopodium album, Lamium purpureum, Erigeron annuus, Balotta nigra,
Centaurea solstitialis, Atriplex tatarica, Cirsium arvense, Crsium vulgare,
Lepidium ruderale, Cichorium intybus etc. (fig. 6).
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Fig. 5. Linum tenuiflorum

Fig. 6. Cichorium intybus

În zona de implementare a proiectului au fost identificate şi cîteva exemplare
răzleţe de specii lemnoase

arbustive precum Crataegus monogyna, Rosa

canina si Prunus spinosa, concentrate mai ales in partea dinspre vechea cariera
Sitorman, dar acestea nu constituie asociaţii de sine stătătoare care să conducă
la prezenţa concretă a uni habitat, deorece speciiile menţionate nu formează
populaţii dense şi reprezentative.
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Flora de interes conservativ
Cercetările efectuate până în prezent au evidenţiat prezenţa a patru specii
incluse în Lista Roşie din ţara noastră (Oltean et all, 1994 ) încadrate sozologic
în categoria de taxon rar. Aceşti taxoni sunt Thymus zygioides, Koeleria lobata,
Seseli campestre şi Dianthus nardiformis, din care ultima specie enumerată este
inclusă şi în Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România (Dihoru, Negrean,
2009), în categoria sozologică vulnerabil.
În ceea ce priveşte speciile de plante protejate de interes comunitar,
desemnate pentru situl Natura 2000 RO SCI 0215 Recifii Jurasici Cheia,
precizăm urmatoarele aspecte:
- Moehringia jankae – scînteiuţe - nu a fost identificata în zona
amplasamentului;
- Campanula romanica - clopoţel dobrogean - nu a fost identificata în zona
amplasamentului;
- Centaurea jankae - vineţele- nu a fost identificata în zona amplasamentului
Vegetaţie şi tipuri de habitate
Habitate antropizate
În acestă categorie sunt incluse tipurile de habitate care suferă presiune
antropică şi cuprind pajişti puternic ruderalizate datorită păşunatului, terenuri
aflate în imediata vecinătate a culturilor agricole, suprafeţe de pârloagă. Aceste
tipuri de habitate sunt lipsite de valoare conservativă, flora şi vegetaţia fiind un
amestec de specii stepice comune, des întâlnite în compoziţia acestor tipuri de
habitate (fig. 7).
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Fig. 7. Efectele ruderalizării

În pajiştile stepice secundare şi ruderalizate au fost identificate
următoarele asociaţii vegetale cu ponderea cea mai mare ale :
 Artemisio austriacae –Poetum bulbosae I.Pop 1970
 Botriochloetum ischaemi (Krist 1937) I.Pop 1977
 Cynodonti-Poetum angustifoliae Rapaics et Soó 1957
Asociaţia vegetală Artemisio austriacae –Poetum bulbosae I.Pop 1970
este o comunitate vegetală care se instalează rapid pe terenuri degradate şi
păşunate intensiv. Este edificată de speciile codominante Artemisia austiaca
(AD2) şi Poa bulbosa (AD 2), la care se mai adaugă numeroase alte specii
însoţitoare precum: Eryngium campestre, Dichatium ischaemum, Teucrium
polium,

Cichorium

intybus,

Chondrilla

juncea,

Thymus

panonnicus,

Xeranthemum annuum, Plantago lanceolata, Consolida regalis, Reseda lutea,
Papaver dubium, etc. Comunităţile vegetale realizeză o acoperire cuprinsă între
85-95%.
Asociaţia Botriochloetum ischaemi (fig. 7.) este o asociaţie stepică
secundară care se instaleză de obicei în zonele colinare şi cu mici depresiuni,
dar deopotivă şi în pajişti sau terenuri plane afectate de păşunat. Speciile
componente ale acestei asociaţii realizează o acoperire ridicată, de multe ori
maximă, relizând procente cuprinse între 90-100%. Asociaţia are o compoziţie
floristică bogată în specii stepice, iar prezenţa fitotaxonilor ruderali şi segetali
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indică ruderalizarea asociaţiei datorită păşunatului constatat ăn zona de studiu.
Specia dominantă şi de identificare a asociaţiei este Dichatium ischaemum care
deţine un indice AD de 4-5, specie care se însoţeşte cu Cichorium intybus,
Chondrilla

juncea,

Thymus

panonnicus,

Artemisia

austriaca,

Euphorbia

seguieriana, Cynodon dactylon, Sissymbrium orientale, Linaria genistifolia,
Centaurea difussa, Galium humifusum, Eryngium campestre,Siderites montana,
etc.
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.
Speciile edificatoare şi de identificare ale asociaţiei sunt Cynodon dactylon ce
relizază un indice AD de 3 şi Poa angustifolia cu indice AD de 2. Dintre speciile
însoţitoare amintin: Elymus repens, Bromus tectorum, Artemisia austriaca,
Artemisia vulgaris, Cichorium intybus, Chondrilla juncea, Thymus panonnicus,
Sissymbrium

orientale,

Linaria

genistifolia,

Centaurea

difussa,

Galium

humifusum, Eryngium campestre, Medicago falcata, Convolvulus arvensis,
Erigeron annuus, etc.

Fig. 8. Artemisio austriacae –Poetum bulbosae I.Pop 1970
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Habitatul de stepe ponto- sarmatice 62C0*
Acest tip de habitat formează stepele câmpiilor, dealurilor şi platourilor
situate la vest de Marea Neagră, de Nistru şi bazinele Transilvaniei şi Traciei de
Nord. Acest habitat include tipuri de vegetaţie din alianţele

Festucion

valesiacae, Stipion lessingianae, Agropyro-Kochion şi Pimpinello-Thymion
zygioidi.
În ţara noastră habitatul a fost semnalat în Câmpia Transilvaniei, Podişul
Târnavelor, Dealurile Sibiului şi Braşovului, Podişul Central Moldovenesc, iar în
Băragan a dispărut aproape complet, fiind identificat numai pe Dealurile
Buzăului.
În zona de interes

acsest tip de habitat este puternic degradat şi

fragmentat datorită presiunii antropice exercitate în decursul timpiului, în etapa
de expansiune a agriculturii când pe versanţii Dealului Sitorman a fost practicată
terasarea. Ulterior

deteriorarea acestora a continuat şi este intensificată şi

astăzi de păşunatul intensiv şi mixt cu ovine şi caprine, deşi vloarea pastorala a
speciilor din compoziţia covorului vegetal este foarte scăzută. Astfel a fost
semnalată în special prezenţa unor specii caracteristice

alianţelor Festucion

valesiacae şi Pimpinello-Thymion zygioidi, fara ca acestea să realizeze asociaţii
vegetale bine închegate, cu o compoziţie floristă şi structură cenotică
reprezentativă. Dintre taxonii specifici alianţelor amintite mai sus au fost
semnalaţi: Stipa capillata, Festuca valesiaca, Thymus zygioides, Diantus
nardiformis, Echinops ruthenicus, Seseli campestre, Agropyron ctriatatus subsp.
pectinatus, Eryngium campestre, Echium itelicum, Melica ciliata, Asperula
tenella, Galium humifusum, etc.
Pe amplasamentul exploatării nu au fost identificate habitatele de interes
comunitar 91AA -Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, 8310 –
Peşteri în care interesul publicului este interzis, 40C0* tufărişuri ponto-sarmatice,
care au stat la baza constituirii sitului Natura 2000 RO SCI 0215 Recifii Jurasici
Cheia, iar pentru habitatul de stepă ponto-sarmatică 62C0* a fost constată aşa
cum am menţionat mai sus, o avansată stare de degradare, motiv pentru până în
prezent nu au putut fi identificate asociaţii vegetale caracteristice acestui tip de
habitat.
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o Evoluţia şi dinamica speciilor de faună:
Urmare a monitorizarii faunei de vertebrate terestre din perimetrul ”Dealul
Sitorman”, com. Targusor, judetul Constanta s-au identificat: 1 specie de
amfibieni si 3 specii de reptile, 9 specii de mamifere si 45 specii de pasari (Fig.
8); vezi Anexe Monitorizarea herpetofaunei, mamofaunei si avifaunei în perioada
ianuarie–decembrie 2014).

2% 5%

16%
Mamifere
Pasari
Amfibieni
Reptile

77%

Fig. 8. Structura specifica a faunei de vertebrate terestre din zona perimetrului de
exploatare

2% 4%

30%
Sedentare
Parţial migratoare
Oaspeţi de vară
Oaspeţi de iarnă
Specii de pasaj

47%

17%

Fig. 9 Fenologia avifaunei din zona amplasamentului carierei ”Dealul Sitorman”
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Din punct de vedere fenologic speciile de păsări semnalate in zona de
studiu au fost grupate astfel: sedentare: 14 specii, parţial migratoare: 8, oaspeţi
de vară: 20, oaspeţi de iarna: 1, pasaj: 2. (Fig. 9).
Prezentam in continuare descrierea speciilor de vertebrate terestre
identificate in zona de amplasament a carierei Dealul Sitorman si imprejurimi.
Herpetofauna
Dintre speciile de amfibieni s-au identificat Bufo viridis (broasca râioasă verde, 3
ex.). Pe perimetrul studiat a fost intalnita printr-un numar relativ redus de
exemplare. Speciile de reptile au fost reprezentate prin: Lacerta taurica (sopârla
de stepă, 6 ex.), Lacerta viridis (guşter, 2 ex.), Testudo graeca (broasca testoasa
de uscat dobrogeana, 1 ex.).
Bufo viridis (broasca
râioasă verde)

Specie inclusă în Anexa 4, Directiva Habitate 92/43/EEC, Legea
49/2011, Anexa 4A. Intalnita pe suprafete cu vegetatie stepica,
margini de paduri. In zona de studiu a fost intalnita printr-un numar
redus de exemplare.

Lacerta viridis (guster)

Specie rară pe teritoriul studiat, inclusă în Directiva Habitate
92/43/EEC, Anexa 4, Legea 49/2011, Anexa 4A. A fost semnalată în
partea de sud-vestica a parcului, pe marginea drumurilor de acces in
parc.

Podarcis
taurica
(şopârla de camp)

Specie Inclusă în Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa 4, Legea
49/2011, Anexa 4A, Convenţia de la Berna, Anexa 2. Exemplare ale
acestei specii au fost observate pe perimetrul analizat in zone cu
vegetatie pajisti stepice. Habitatul şopârlei de iarbă - Podarcis taurica
se situeaza la poalele versantilor cu expozitie sud-vestica, vastica si
nord-vestica in afara perimetrului exploatarii.
Specie din Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa II, IV, Legea
49/2011, Anexa 3, 4A, identificata prin exemplare singulare in afara
perimetrului de extractie, partea sud-estica.

Testudo
graeca
(broasca testoasa de
uscat dobrogeana)

Alte specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE pentru ROSCI0123 Munţii Măcinului (Emys orbicularis, Elaphe
quatorlineata) nu au fost intalnite in perioada monitorizarii pe perimetrul studiat si
vecinatati.
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Fig. 3. Podarcis taurica (sopârla de camp)
Fenologia herpetofaunei din zona carierei Dealul Sitorman
Specia

Dinamica fenologica
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Podarcis taurica –
soparla de stepa

x

x

x

x

x

x

Lacerta viridis –
guster

x

x

x

x

X

Testudo graeca broasca testoasa de
uscat dobrogeana

x

x

x

x

X

X

XI

XII

Avifauna
Monitorizarea speciilor de pasari din zona de amplasament a carierei si
a suprafetelor limitrofe s-a desfasurat pe durata perioadei ianuarie–decembrie
2014 (a se vedea Anexe la Raportul de monitorizare).
In zona de amplasament si vecinatati (pajisti, culturi agricole, terenuri
ruderalizate etc.) s-au identificat specii de pasari specifice in agrocenoze, ce
tranzitau zona in cautare de hrana. Amintim aici de: Pica pica – cotofana, Corvus
frugilegus – cioara de semanatura, Corvus corone cornix – cioara griva, Perdix
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perdix – potarniche, Galerida cristata – ciocarlan, Alauda arvensis – ciocarlie de
camp, Merops apiaster – prigorie, Passer domesticus – vrabie de casa, Passer
montanus – vrabie de camp, Miliaria calandra – presura sura s.a.
Alte specii de avifauna identificate au fost: Carduelis carduelis – sticlete,
Carduelis chloris – florinte, Carduelis cannabina – canepar, Oriolus oriolus –
grangur, Parus major - pitigoi mare, Upupa epops – pupaza, Fringilla coelebs –
cinteza s.a
In zona perimetrului apar si alte specii de pasari precum sunt cele
antropofile, care populeaza localitatile invecinate (ex. comuna Targusor) sau
fermele agricole/zootehnice din vecinatate. Prezenta lor in zona este
conditionata de procurarea hranii de pe suprafetele limitrofe amplasamentului
carierei: Galerida cristata – ciocarlan, Hirundo rustica – randunica, Motacilla alba
– codobatura alba, Sturnus vulgaris – graur, Streptopelia decaocto - gugustiuc
s.a.
Pe perioada monitorizarii dintre pasarile rapitoare speciile Buteo buteo
(sorecar comun) si Falco tinnunculus (vanturel rosu) au fost cele mai des
intalnite.
Specii de păsări vulnerabile.

Pasarile cu statut de specii vulnerabile

identificate in timpul monitorizarii efectuate in zona perimetrului ”Dealul
Sitorman”, com. Targusor, judetul Constanta si vecinatati au fost:
-

barza albă (Ciconia ciconia). Specie vulnerabilă. Inclusă în Directiva
Păsări 2009/147/EEC, Anexa I, Convenţia de la Berna, Anexa II,
Convenţia Bonn, Anexa II. S-au identificat efective de zeci de exemplare
in zbor in terenurile invecinate perimetrului, fara a stationa, a se odihni
sau procura hrana;

-

pelican comun (Pelecanus onocrotalus). Specie vulnerabilă. Inclusă în
Directiva Păsări 2009/147/EEC, Convenţia de la Berna, Anexa II,
Convenţia Bonn, Anexa II. Stoluri din zeci de exemplare au fost observate
in lunile august-septembrie zburand in directie sud-vestica;

-

sorecar mare (Buteo rufinus). Specie vulnerabilă. Inclusă în Directiva
Păsări 2009/147/EEC, Convenţia de la Berna, Anexa II, Convenţia Bonn,
Anexa II. La fel ca si in cazul speciei precedente, exemplare singulare a
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sorecarului mare au fost observate in zbor deasupra perimetrului carierei
Dealul Sitorman in cautare de hrana.
Specii de pasari rapitoare. In ceea ce privesc pasarile răpitoare de zi,
terenurile invecinate perimetrului exploatarii reprezinta zone unde acestea se
hranesc. Hrana constituită din lacuste, libelule, soparle si soareci de camp,
popandai etc. constituie surse importante de hrana pentru acest grup de păsări.
Dupa cum s-a specificat in studiul de fata, speciile de pasari rapitoare intalnite
mai frecvent in zona pe perioada monitorizarii au fost: Buteo buteo (sorecar
comun) si Falco tinnunculus (vanturel rosu).
Pentru speciile de pasari rapitoare amintite dealurile cu vegetatie stepica,
intercalate cu terenuri agricole si pasuni ofera posibilitati favorabile de hranire
pentru speciile aflate in migratie, la fel si pentru cele cuibaritoare in zona
utilizandu-le ca ”suprafete de vanatoare”. Hrana principala a speciilor de pasari
rapitoare in zona o reprezinta micromamiferele (popandai, soareci de camp s.a.).
Specificam, de asemenea ca dintre speciile de pasari rapitoare cu regim
special de conservare, enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/CEE s-a identificat: eretele de stuf (Circus aeruginosus), atat in timpul
migratiei, cat si la hranire.
Specii de pasari migratoare. Este cunoscut faptul ca in conditiile zonei
Dobrogei, pentru mentinerea altutudinii de zbor si realizarea migratiei, pasarile
migratoare (ex. specii acvatice, rapitoare, paseriforme etc.) utilizeaza curentii de
aer ascendenti de la poalele dealurilor.
Speciile de avifauna identificate in timpul migratiei s-au observat in zbor,
traversand perimetrul de exploatare sau in afara acestuia, deasupra suprafetelor
de teren agricol din zona, si anume: barza albă (Ciconia ciconia), 25 ex;
sorecarul mare (Buteo rufinus), 2 ex.; sorecarul comun (Buteo buteo), 4 ex.;
eretele de stuf (Circus aeruginosus), 3 ex. s.a.
In zona perumetrului monitorizat si vecinatati, dintre speciile de pasari cu
statut de specii migratoare, mai reprezentative au fost paseriformele: Merops
apiaster, Motacilla alba, M. flava, Oenanthe pleschanka,

Anthus pratensis,

Hirundo rustica, Oenanthe oenanthe, Lullula arborea s.a.
Din alte specii migratoare cu statut de protectie (Anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/CEE) s-au observat: Coracias garrulus – dumbraveanca,
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Lanius collurio – sfrancioc rosiatic, Lanius minor – sfrancioc cu frunte neagra,
Lullula arborea –ciocarlia de padure s.a.
Coracias garrulus. Statut de conservare european: nefavorabil UE25,
nefavorabil PanE; categoria SPEC 2; tendinţa populaţiei: VU; IUCN UE25: C1D;
Directiva Păsări: Anexa I; Convenţia de la Berna: Anexa II; Convenţia de Bonn:
Anexa II. Exemplare ale acestei specii s-au identificat in zbor in afara
perimetrului carierei “Dealul Sitorman”, terenuri descoperite din nord-vestul si
nordul teritoriului.
Lanius collurio. Statut de conservare european: nefavorabil UE25,
nefavorabil PanE; categoria SPEC 3; tendinţa populaţiei: DP; IUCN UE25: LHD;
Directiva Păsări: Anexa I; Convenţia de la Berna: Anexa II. Specia nu a fost
identificată la cuibarit sau în timpul hrănirii în zona perimetrului. Preferă vegetatia
arbustiva din partile nord-vestica, nordica si nord-estica invecinate;
Lanius minor. Statut de conservare european: nefavorabil UE25,
nefavorabil PanE; categoria SPEC 2; tendinţa populaţiei: VU; IUCN UE25: A2b;
Directiva Păsări: Anexa I; Convenţia de la Berna: Anexa II. Specia nu a fost
identificată la cuibarit sau în timpul hrănirii în zona perimetrului. Preferă vegetatia
arborícola si arbustiva din partile nordica si nord estica invecinate;
Lullula arborea. Statut de conservare european: nefavorabil UE25,
nefavorabil PanE; categoria SPEC 2; tendinţa populaţiei: DP; IUCN UE25: LHD;
Directiva Păsări: Anexa I; Convenţia de la Berna: Anexa III. Specia nu a fost
identificată la cuibarit sau în timpul hrănirii în zona perimetrului. Preferă vegetatia
arborícola din partile nordica si nord estica invecinate.
Specii de pasari care ierneaza. Circus cyaneus (erete vânăt). Este o
specie oaspete de iarnă în perimetrul studiat si imprejurimi, încadrată IUCN –
LC. Exemplare singulare in cautare de hrana (in special rozatoare) s-au observat
pe suprafete cu vegetatie stepica invecinate.
Zona perimetrului ”Dealul Sitorman”, com. Targusor, judetul Constanta si
vecinatati nu se afla pe vreun culoar de migratie a pasarilor rapitoare.
In timpul migratiei speciilor de avifauna pot aparea si alte specii
necaracteristice zonei studiate si anume, specii de pasari acvatice, ce
traverseaza zona sau se afla la distante apreciabile, cum sunt speciile de starci,
egrete, ex. Ardea cinerea (starc cenusiu), gasca de vara (Anser anser), garlita
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mare (Anser albifrons), pelicani - Pelecanus onocrotalus (pelican comun),
cormorani – Phalacrocorax carbo (cormoran mare), pescarus razator – Larus
ridibundus s.a.
Mamifere. Pe toata durata perioadei de monitorizare, în perimetrul
”Dealul Sitorman”, com. Targusor, judetul Constanta si vecinatati, activitatea de
zbor a liliecilor a fost realtiv redusa. S-au inregistrat câteva drumuri de zbor, la
speciile: Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus. Nu s-au identificat zone de
hrănire pe amplasament si terenurile limitorfe. Zone de hrănire ar putea fi
prezente în localităţile şi în pădurile din împrejurimi.
Din alte specii de mamifere în zonă au fost identificate Talpa europaea
(cârtiţă); Erinaceus concolor (ariciul rasaritean); Mustela nivalis (nevastuica); în
culturile agricole s-au inregistrat exemplare de Microtus arvalis (şoarece de
câmp), acestea fiind specii comune pentru zona de studiu.
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Erinaceus concolor (ariciul rasaritean),
Fam. Erinaceidae, Ord. Insectivora

Specie ce populeaza zonele cu paduri, luncile umede, locuri intelenite etc. Identificat in afara perimetrului
carierei prin efective reduse (exemplare singulare). Nu necesită măsuri speciale de conservare.

Talpa europaea (cârtiţă), Fam. Talpidae,
Ord. Soricomorpha

Specie comună. Pe amplasament a fost semnalată atât în terenurile agricole, cât şi în islazuri, într-un număr
mic de exemplare. Nu necesită măsuri speciale de conservare.

Microtus arvalis (şoarece de câmp), Fam.
Cricetidae, Ord. Rodentia

Specie comună. Identificata la limita perimetrului cu terenurile agricole într-un număr relativ redus de
exemplare. Nu necesită măsuri speciale de conservare.

Pipistrellus pipistrellus (pipistrelul mic
comun), Fam. Vespertilionidae, Ord.
Chiroptera

Specie inclusa in Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa 4. Legea 49/2011, Anexa 4A. Silueta este foarte micã,
cu aripi lungi si înguste. Zborul este neregulat si haotic. Ritmul sunetelor este relativ rapid. Intalnit langa
vegetatie, de-a lungul apelor. Identificat in vecinatatea padurii.

Nyctalus noctula (liliacul mare de amurg),
Fam. Vespertilionidae, Ord. Chiroptera

Specie inclusa in Directiva Habitate 92/43/EEC, Anexa 4. Legea 49/2011, Anexa 4A. Siluetã mare cu aripi
lungi si înguste. Zborul este rapid si regulat. Ca si zonã de hrãnire preferã locuri descoperite, pãduri deschise.
Identificat in vecinatatea padurii.
Specie caracteristică de stepă. Specie vulnerabilă. Inclusă în Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC, Legea
49/2011, Anexa 4A, Convenţia de la Berna. Pe perimetrul studiat galerii ale speciei s-au identificat la poalele
dealului, in partea sud-vestica si nordica, pajiste, hotar cu suprafete arabile.

Spermophilus citellus (popândău), Fam.
Sciuridae, Ord. Rodentia
Lepus europaeus (iepure de cîmp), Fam.
Leporidae, Ord. Lagomorpha

Specie comună. Inclusa in Legea 49/2011, Anexa 5B. In zona perimetrului si vecinatati a fost semnalată în
terenurile agricole, hotar cu sectoarele de pajiste, pasune si padure.

Vulpes vulpes (vulpe), Ord. Carnivora,
Fam. Canidae

Specie cu o distribuite larga in zona Dobrogei, inclusiv in zona analizata. Inclusa in Legea 49/2011, Anexa 5B.
Pe perimetrul parcului eolian si imprejurimi s-au identificat exemplare singulare aflate in transit (trecere).
Probabil specia populeaza sectoarele impadurite din zonele invecinate perimetrului.

Mustela nivalis (nevastuica), Ord.
Carnivora, Fam. Mustelidae

Specie raspândita în toata Europa. In Romania, destul de comuna, vara prin pajisti, poieni, iar iarna pe lânga
asezari omenesti. Specie inclusă in Legea 49/2011, Anexa 5B. Semnalata in zona limotrofa obiectivului de
investitie.
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Pe suprafete descoperite cu vegetaţie joasă a fost intalnit popandaul Spermophilus citellus.
Spermophilus citellus (popândău), Fam. Sciuridae, ord. Rodentia
Specie caracteristică de stepă. Specie vulnerabilă. Inclusă în Anexa II a
Directivei Habitate 92/43/EEC, Natura 2000, Convenţia de la Berna. Pe
perimetrul monitorizat galerii ale speciei nu s-au identificat. Acestea exista in
afara perimetrului carierei, la poalele dealului.
Se recomanda ca in timpul efectuarii lucrarilor de extractie si dezvoltare
să fie respectate limitele zonelor in care au fost semnalate galeriile de popândăi,
precum şi minimalizarea gradului de deranj în zona acestora, exprimata prin:


Respectarea traseelor stabilite de circulaţie a autovehiculelor (care sa
nu se intersecteze cu aria de raspandire a speciei);



Menţinerea structurii vegetaţiei existente din zonă şi a modului de
folosinţă a terenului (pajiste stepica).

Specificam ca drumurile de acces spre cariera “Dealul Sitorman” nu se
intersecteaza cu vizuinele si traseele indivizilor speciei.
Majoritatea speciilor de mamifere identificate pe amplasament sunt specii
comune fara valoare conservativa.
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Concluzii asupra monitorizarii biodiversitatii
Monitorizare habitate si specii de flora

Activitatea de monitorizare a vegetatiei s-a desfasurat de-a lungul unui
an, perioada in care s-a urmarit identificarea tipurilor de habitate carcateristice si
a vegetatiei/ speciilor de flora caractersitice. Sub aspect fenologic cercetarile de
teren s-au desfasurat pe parcursul tuturor celor trei sezoane in care vegetatia se
dezvolta (vernal, estival si autumnal) pentru a avea o imagine cat mai completa
asupra fitocenozelor existente.
Aspectul general al zonei cercetate este unul degradat, cauza principala
fiind impactul antropic datorat fie pasunatului, destelenirii terenurilor acoperite cu
vegetatie naturala pentru agricultura, turismul, la acare se adauga efectele
exploatarii in cariera: depuneri de pulberi pe vegetatie, degradarea/ distrugerea
covorului vegetal,introducerea si raspandirea speciilor alohtone invazive etc.
Vegetatia observata se inscrie in asociatiile xerofile tipice pentru teritoruiul
in care este amplasata cariera – silvostepa dobrogeana, insa compozitia
acestora a suferit degradari accentuate prin reducerea numarului taxonilor
dominanti si edificatori. Locul acestora este luat de specii rezistente la impactul
antropic, care reduc importanta conservativa a comunitatilor vegetale, implicit a
habitatelor.
Comparativ cu perioada anterioara monitorizarii, nu se remarca modificari
pregnante, in ceea ce priveste habitatele/ vegetatia, altele decat cele asteptate,
avand in vedere activitatea de exploatare in cariera: reducerea suprafetelor,
acoperite cu vegetatie, prin decopertare si excavare, degradarea suprafetelor
limitrofe prin pierderea speciilor caracteristice si patrunderea unor taxoni cu
importanta conservativa negativa (taxoni alohtoni invazivi), acoperirea vegetatiei
cu pulberi etc.
Desi suprafata de teren corespunzatoare carierei si-a pierdut importanta
conservativa, nu excludem ca in zonele invecinate sa fie prezente enclave ale
vegetatiei specifice de stepa, care vor constitui sursa reinstalarii si refacerii
asociatiilor degradate. Pentru aceasta se recomanda protejarea acestora prin
limitarea accesului antropic in zonele invecinate carierei, reducerea impactului
negativ generat de activitatea de exploatare (deplasarea utilajelor, crearea de
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drumuri, generarea pulberilor de praf, a noxelor, poluarea solului si vegetatiei
prin depozitarea sterilului etc.).
Măsuri de conservare a speciilor de floră
Printre masurile care trebuie urmarite pentru diminuarea impactului negativ,
generat de activitatea de exploatare in cariera asupra habitatelor si vegetatiei,
mentionam: evitarea realizarii de drumuri noi, limitarea deplasarilor cu mijloace
de transport auto, utilizarea instalatiilor de umectare a drumurilor si zonelor de
exploatare pentru impiedicarea dispersiei pulberilor si depunerea acestora pe
vegetatie, reducerea vitezei de deplasare a utilajelor, interzicerea accesului in
zonele neafectate de exploatare etc. Se recomanda limitarea pasunatului in
zona, pentru conservarea cat mai multor taxoni si, astfel, mentinuta compozitia
floristica a asociatiilor vegetale care edifica habitatele stepice. Se va avea in
vedere faptul ca aceste pajisti adiacente vor constitui sursa de regenerare si
refacere a asociatiilor vegetale, in procesul de intelenire a suprafetelor afectate
prin exploatare, refacute si acoperite cu sol la finalul perioadei de exploatare
(inchiderea carierei).
Vegetatia de pajiste stepica pe terenurile adiacente carierei – zone de
conservare a speciilor carcateristice, care vor constitui surse din care se vor
revegeta zonele distruse prin amenajarea carierei si reamenajate ecologic.
Se recomanda, de asemenea, refacerea ecologica a zonelor degradate dupa
un plan stabilit in colaborare cu specialisti in domeniu, tinandu-se cont de:
utilizarea solului decopertat din zona exploatata (contine material reproductiv),
revegetarea zonelor afectate care va fi inceputa prin insamantarea cu specii
autohtone (recoltarea se va realiza din zonele adiacente) si continuata prin cea
naturala prin fenomenul de ecesis (colonizarea teritoriilor noi), iar apoi prin
succesiunea ecologica.
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Monitorizare specii de fauna
Activitatile de monitorizare a speciilor de fauna s-au realizat in aspect
fenologic/sezonier (hiemal, vernal, estival si autumnal), timp de un an de zile,
prin identificarea speciilor de fauna caracteristice habitatelor din perimetrul
carierei ”Dealul Sitorman”, comuna Targusor, judetul Constanta.
Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate specii de interes
comunitar sau national si nici specii rare incluse pe Lista Rosie nationala sau in
Cartea Rosie a speciilor de fauna din Romania.
In concluzie, se specifica urmatoarele urmatoarele:
-

Speciile de pasari pentru care a fost instituita aria naturala de protectie
speciala avifaunistica ROSPA0019 Cheile Dobrogei nu au fost identificate
pe amplasamentul care face obiectul prezentului studiu, ci doar in afara
acestuia, distributia populatiilor fiind determinata de existenta in zona
adiacenta a unor suprafete omogene cu vegetatie de pajisti stepice;

-

Nu au fost identificate pe amplasament locuri de cuibarit, locuri de hranire
sau de odihna a speciilor de avifauna. Perimetrul carierei este utilizat de
un numar redus de specii de pasari, doar pentru zbor spre terenurile
agricole, care reprezinta o sursa temporara de hrana;

-

Nu se identifica pe amplasament surse de hrana astfel incat lanturi trofice
stabile si complexe sa fie functionale in zona analizata si in imprejurimi;

-

Speciile de pasari descrise au un mod de viata vagil si isi procura hrana
din biotopuri diferite; impactul exploatarii in cariera a rocilor minerale are
asupra speciilor de pasari este redus, plasticitatea comportamentala a
acestora determinand orientarea catre locuri cu abundenta de hrana mai
mare, inclusiv pentru reproducere.
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Recomandări urmare a relizarii monitorizarii:
o pentru perioada de exploatare


Se interzice afectarea de către infrastructura temporară, creată în
perioada de desfasurare a exploatarii, a altor suprafeţe decât cele
prevazute in documentatia investitiei;



Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie şi a
deşeurilor, iar depozitarea temporara a acestora se va face doar după ce
suprafeţele destinate au fost impermeabilizate;



Recomandam sa se intensifice lucrarile de derocare in perioada de
toamna-iarna-primavara (septembrie – sfarsitul lunii februarie/inceput
martie), comparativ cu cea de vara, pentru ca impactul asupra speciilor de
pasari protejate, observate in zona amplasamentului proiectului, sa fie cat
mai redus;



Se recomanda ca desolificarile sa fie facute in perioada de toamna dupa
incheierea ciclului vegetative si mai putin primavara, la inceputul perioadei
de vegetare;



Pentru diminuarea impactului produs de praful, emisiile de noxe si
zgomotul rezultat in urma activitatii desfasurate de extractie, prelucrare si
transport, se vor folosi :
-

tehnici de exploatare minieră eficiente;

-

materiale explozive eficiente, mijloace de initiere performante
(sistem NONEL);

-

scheme de amplasare a găurilor de sondă si scheme de impuscare
optimizate;

-

instalatii moderne de prelucrare, dotate cu dispozitive de ecranare
a zgomotului si diminuare a emisiilor de praf, prin pulverizarea rocii
prelucrate cu apă;

-

utilaje si autovehicule dotate cu motoare conforme cu normele
europene de poluare.

o pentru perioada de dezafectare


Dupa incetarea activitatii de exploatare propriu-zisa se impune luarea de
măsuri si demararea unor proceduri de redresare/refacere ecologica:
Deoarece se va diminua, intr-o oarecare masura, calitatea ecosistemului
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initial din perimetrul organizarii de santier si in special din perimetrul carierei, va
fi necesara corelarea lucrarilor de reconstructie ecologica in zona vetrei carierei,
cu lucrari de reabilitare ecologica a ecosistemului in forma sa originala, in zonele
unde acest lucru este posibil, in functie de nivelul de degradare.


In cadrul lucrarilor de redresare ecologica se va folosi strict solul
decopertat si depozitat in haldele special amenajate, nefiind permise
aporturi de sol strain si introducerea de specii alohtone. In acest fel se
pastreaza in proportii considerabile particularitatile ecosistemelor ce
caracterizeaza zona studiata sau cele invecinate. Orice lucrare de
redresare ecologica trebuie sa fie coordonata de persoane specializate.



La terminarea lucrărilor si inchiderea carierei se vor planta specii de floră
specifice zonei. Se interzice plantarea coniferelor sau a altor specii
ornamentale, pentru a nu perturba ecosistemul.



Pentru recrearea habitatului initial, inca din etapa de deschidere a
carierei, vor fi colectate seminte de plante si depozitate intr-un spatiu
special amenajat in acest sens de catre beneficiarul investitiei; halda de
sol vegetal va fi inierbata cu aceste tipuri de plante.



Dupa inchiderea carierei, sub stricta indrumare a specialistilor se va
realiza resolificarea terenului si insamantari pentru refacerea habitatelor.



In urma lucrărilor de reconstructie ecologica a suprafeţelor afectate de
exploatare, vor rezulta suprafeţe plane pe care se va reasterne stratul de
sol care a fost recuperat, in faza de deschidere a zăcămantului si depus
in halda de sol vegetal. Aceste suprafeţe vor fi inierbate si plantate cu
vegetatie din specii caracteristice biotopului.
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o evaluarea eficienţei măsurilor de reducere a impactului în funcţie
de rezultatele monitorizării
Măsuri pentru protejarea păsărilor
Pentru speciile de pasari desemnate pentru situl de protecţie specială
avifaunistică:

ROSPA0019 Cheile Dobrogei: Buteo rufinus (sorecar mare),

Circus aeruginosus (erete de stuf), Coracias garrulus (dumbraveanca),
Oenanthe pleschanka (pietrar negru), la fel si pentru Lanius minor (sfrancioc cu
fruntea neagra), Melanocorypha calandra (ciocarlie de baragan), Anthus
campestris (fasa de camp), specii incluse in Anexa I a Directivei Consiliului
2009/147/CEE, dar si alte specii de pasari intalnite in perimetrul sau vecinatatea
obiectivului de investitie, recomandam urmatoarele masuri de diminuare a
impactului:
-

respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul exploatarii;

-

reducerea poluării solului şi a aerului cu substanţe chimice, ape uzate,
praf şi emisii;

-

reducerea eroziunii solului;

-

reducerea perturbării speciilor protejate de păsări prin emisii de zgomot şi
vibratii (ex: camioane, excavatoare etc.);

-

reducerea suprafeţelor de teren afectate temporar şi definitiv;

-

reducerea perturbării prin zgomot şi emisii de praf prin amplasarea de
bariere de-a lungul drumului;

-

reducerea suprafeţelor de sol perturbate sau ocupate definitiv;

-

desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict
necesare pentru a nu perturba speciile de pasari;

-

interzicera capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari de catre
personalul carierei;

-

inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor
speciilor de pasari identificate in zona;

-

mentinerea habitatelor favorabile pentru procurarea hranei (suprafeţe
stepice în alternanţă cu culturi agricole);

-

pastrarea arealelor de cuibarit ale speciilor identificate (tufisuri, terenuri
agricole, localitati);
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-

reducerea impactului antropic (deranjarea cuiburilor, colectarea ouălor
şi/sau a pulior etc.).
Măsuri pentru protejarea reptilelor

Pentru speciile de reptile - Lacerta viridis (guşter), Podarcis taurica (şopârla de
camp), Testudo graeca (broasca testoasa de uscat dobrogeana) ce au fost
identificate in vecinatatea perimetrului exploatarii recomandam:
-

interzicera capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de reptile de catre
personalul carierei;

-

inspectarea

periodica

a

amplasamentului

pentru

depistarea

exemplarelor speciilor de reptile identificate in zona;
-

desfasurarea activitatilor din cadrul perimetrului pe suprafetele strict
necesare;

-

respectarea căilor de acces stabilite (existente sau nou create);

reducerea perturbării speciilor protejate de păsări prin emisii de zgomot şi
vibratii (ex: camioane, excavatoare etc.);

-

reducerea suprafeţelor de teren afectate temporar şi definitiv;

-

reducerea perturbării prin zgomot şi emisii de praf prin amplasarea de
bariere de-a lungul drumului;

-

reducerea suprafeţelor de sol perturbate sau ocupate definitivmentinerea
habitatelor favorabile speciilor de reptile (vegetatie stepica/pasune in
alternanta cu culturi agricole);

-

reducerea impactului antropic asupra indivizilor speciilor in habitatele
prielnice acestora etc.
Considerăm că pentru speciile de herpetofauna nu se impun alte măsuri,

având în vedere mobilitatea si cerinţele ecologice ale acestora.
Măsuri pentru protejarea mamiferelor
Dupa cum s-a mentionat, urmare a studiilor din teren de pe
amplasamentul exploatarii si a zonelor invecinate, s-a constat ca populaţia locală
de Spermophilus citellus (popândău) este redusă din punct de vedere al
efectivelor si situata in afara perimetrului cercetat.
Unele din masurile propuse pentru protejarea acestei specii se rezuma la:
-

Reducerea suprafeţelor de teren propice popândăului, care sunt afectate
de proiect;
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-

Reducerea perturbării mediului prin emisii de zgomot, praf, gaze, ape
uzate, deşeuri.
Solicitam totusi ca in timpul exploatarilor de zacaminte utile să fie

respectate limitele zonelor in care au fost semnalate galeriile de popândăi,
precum şi minimalizarea gradului de deranj în zona acestora, exprimata prin:
-

respectarea traseelor stabilite de circulaţie a utilajelor (care sa nu se
intersecteze cu aria de raspandire a speciei);

-

reducerea pe cât este posibil a traficului în zonele populate de popândăi;

-

micsoararea deranjului indivizilor speciei;

-

menţinerea structurii vegetaţiei existente din zonă şi a modului de folosinţă a
terenului (păşune) s.a.
Prin realizarea planului de monitorizare asupra biodiversitatii, a respectarii

recomandarilor propuse ca urmare a efectuarii monitorizarii, a masurilor de
protectie si conservare inaintate prin studiile de mediu realizate pana in prezent
(Studiu de Evaluare Adecvata pe proiectul: ”Exploatarea în carieră a calcarelor
industriale si pentru constructii si a sisturilor verzi din perimetrul „Dealul
Sitorman”, com.Targusor, jud. Constanta”; Raport privind evaluarea impactului
asupra mediului – Carierele “Dealul Sitorman”, com. Targusor, jud.Constanta,
elaborate de SC GEOMATHICS ONE SRL Bucuresti), impactul asupra
habitatelor si speciilor de flora si fauna de interes comunitar, pentru fazele de
operare si dezafectare, va inregistra valori reduse.
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ANEXE

1. Monitorizarea florei (Tabelul nr. 1. Inventarierea cormoflorei in zona
monitorizata);
2. Monitorizarea faunei (Tabelul nr. 2. Monitorizarea herpetofaunei; Tabelul
nr.

3. Monitorizarea faunei de mamifere; Tabelul nr. 3. Monitorizarea

avifaunei);
3. Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii
pentru protectia mediului
4. CV personal Glavan-Caranghel Teodor
5. CV personal Tupu Eliza
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ANEXE
Tabelul nr. 1 Inventarierea cormoflorei in zona monitorizata - perimetrul „Dealul Sitorman”, com.Targusor, jud. Constanta”, pe perioada ianuariedecembrie 2014
Nr.
crt.

Familia

Grad de răspândire

Staţiune

1

Denumire taxon
Achillea setacea

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

2

Agropyron cristatum

Poaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

3

Ajuga chamaepytis

Lamiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate, cultivate

4

Alyssum alyssoides

Brassicaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

5

Amaranthus albus

Amaranthaceae

specie invaziva

terenuri ruderalizate

6

Amaranthus retroflexus

Amaranthaceae

specie invaziva

terenuri ruderalizate

7

Androsace maxima

Primulaceae

specie frecventă

pajişti insorite, slab înierbate

8
9

Artemisia annua
Artemisia austriaca

Asteraceae
Asteraceae

specie invaziva
specie frecventă

terenuri ruderalizate
terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

10

Artemisia vulgaris

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

11

Asperula tenella

Caryophyllaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

12

Atriplex tatarica

Chenopodiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

13

Ballota nigra

Lamiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

14

Bassia prostrata

Chenopodiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

15

Bassia sieversiana

Chenopodiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

16

Berteroa incana

Brassicaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

17

Bromus squarrosus

Poaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

18

Bromus tectorum

Poaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

19

Campanula sibirica

Campanulaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

20

Capsella bursa-pastoris

Brassicaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

21

Cardaria draba

Brassicaceae

specie alohtona

terenuri ruderalizate
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22

Carduus thoermeri

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

23

Carthamus lanatus

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

24

Centaurea diffusa

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

25

Centaurea solstitialis

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

26

Cephalaria transylvanica

Dipsacaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

27

Cerastium brachypetalium

Caryophyllaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni ruderalizate

28

Ceratocarpus arenarius

Chenopodiaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

29

Chenopodium album

Chenopodiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

30

Chondrilla juncaea

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

31
32

Cichorium intybus
Cirsium arvense

Asteraceae
Asteraceae

specie frecventă
specie frecventă

pajisti/ pasuni
terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

33

Cirsium vulgare

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

34

Convolvulus arvensis

Convolvulaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

35

Consolida regalis

Ranunculaceae

specie frecventă

buruiană segetală

36

Conyza cannadensis

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

37

Coronilla varia

Fabaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

38

Corydalis solida

Fumaricaceae

specie frecventă

silvostepă, păduri, tufărişuri

39

Crataegus monogyna

Rosaceae

specie frecventă

păduri, tufarişuri

40

Crepis foetida subsp. rhoeadifolia

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

41

Cynodon dactylon

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

42

Datura stramonium

Solanaceae

specie alohtonă

terenuri ruderalizate
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Dianthus nardiformis

Caryophyllaceae

specie vulnerabila

pajisti/ pasuni

44

Dichanthium ischemum

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

45

Echinochloa crus-galii

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

46
47

Echinops ruthenicus
Echium italicum

Asteraceae
Boraginaceae

specie sporadică
specie frecventă

pajişti însorite
terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

46

48

Elymus repens

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

49

Erigeron annuus

Asteraceae

specie invaziva

terenuri ruderalizate

50

Erodium cicutarium

Geraniaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

51

Erophila verna

Brassicaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

52

Eryngium campestre

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

53

Euphorbia cyparissias

Euphorbiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

54

Euphorbia segueriana

Euphorbiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

55

Festuca valesiaca

Poaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

56

Filago arvensis

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti

57

Fragaria viridis

Rosaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

58

Galium humifusum

Rubiaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

59

Heliotropium europaeum

Boraginaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate şi cultivate

60

Herniaria glabra

Caryophyllaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

61

Hieracium cymosum

Asteraceae

specie frecventă

pajişti, coaste stâncoase

62

Hordeum murinum

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

63

Hypericum perforatum

Hypericaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

64

Koeleria lobata

Poaceae

specie rară

pajişti aride pietrose

65
66
67

Kohlrauschia prolifera
Lactuca serriola
Lamium purpureum

Caryophyllaceae
Asteraceae
Lamiaceae

specie frecventă
specie frecventă
specie frecventă

pajişti nisipoase, pietroase
terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni
terenuri ruderalizate şi cultivate

68

Lappula squarrosa

Boraginaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

69

Lepidium ruderale

Brassicaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

70

Linaria genistifolia

Scrophulariaceae

specie frecventă

pajisti însorite

71

Linum tenuiflorum

Linaceae

specie frecventă

pajisti însorite

72

Lithospermum arvensis

Boraginaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

73

Lotus corniculatus

Fabaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni
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74

Marrubium peregrinum

Lamiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

75

Medicago falcata

Fabaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

76

Medicago minima

Fabaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

77

Melampirum arvense

Scrophulariaceae

specie frecventă

pajişti şi terenuri ruderalizate

78

Melica ciliata

Poaceae

specie frecventă

stâncării înierbate

79

Muscari neglectum

Liliaceae

specie frecventă

silvostepă

80

Myosotis arvensis

Boraginaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

81

Nigella arvensis

Ranunculaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

82

Onopordum acanthium

Asteraceae

specie frecventă

pajişti ruderalizate

83

Onosma visianii

Boraginaceae

specie sporadică

pajişti aride, nisipoase

84

Ornithoglum ortophyllum

Liliaceae

specie frecventă

silvostepă, pajişti uscate

85

Papaver dubium

Papaveraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

86

Phlomis tuberosa

Lamiaceae

specie sporadică

pajişti/margini de păduri

87

Plantago lanceolata

Plantaaginaceae

specie frecventă

pajişti şi terenuri ruderalizate

88

Poa angustifolia

Poaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

89

Poa bulbosa

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

90

Polygonum aviculare

Polygonaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

91

Portulaca oleracea

Portulacareae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

92

Potentilla argentea

Rosaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

93

Prunus spinosa

Rosaceae

specie frecventă

pajişti, tufărişuri, margini de păduri

94

Reseda lutea

Resedaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

95

Rosa canina

Rosaceae

specie frecventă

păduri, margini de păduri

96

Rumex acetosella

Polygonaceae

specie frecventă

silvostepă

97

Salsola kali subsp. ruthenica

Chenopodiaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

98

Sanguisorba minor

Rosaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

99

Scabiosa ochroleuca

Dipsacaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni
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100

Scleranthus annuus

Caryophyllaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

101

Sedum urvillei

Crassulaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

102

Senecio vernalis

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

103

Seseli campestre

Apiaceae

specie rară

pajisti/ pasuni

104

Setaria verticilata

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

105

Setaria viridis

Poaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

106

Siderites montana

Lamiaceae

specie frecventă

locuri aride

107

Sisymbrium officinale

Brassicaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

108
109

Solanum nigrum
Stellaria media

Solanaceae
Caryophyllaceae

specie frecventă
specie frecventă

terenuri ruderalizate
terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

110

Stipa capillata

Poaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

111

Taraxacum officinalis

Asteraceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate

112

Taraxacum serotinum

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

113

Teucrium polium

Lamiaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

114

Thymus pannonicus

Lamiaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

115

Thymus zygioides

Lamiaceae

specie rara

stîncării înierbate

116

Tribulus terestris

Zygophyllaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate şi cultivate

117

Trifolium arvense

Fabaceae

specie frecventă

terenuri ruderalizate; pajisti/ pasuni

118

Trifolium fragiferum

Fabaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

119

Trifolium repens

Fabaceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

120

Verbascum thaspus

Scrophulariacceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

121

Veronica arvensis

Scrophulariacceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

122

Viola suavis

Violaceae

specie frecventă

pajişti/păduri

123

Viola tricolor

Violaceae

specie frecventă

pajişti, terenuri ruderalizate

124

Xanthium spinosum

Asteraceae

specie invaziva

terenuri ruderalizate

124

Xanthium strumarium s.l.

Asteraceae

specie invaziva

terenuri ruderalizate

125

Xeranthemum annuum

Asteraceae

specie frecventă

pajisti/ pasuni

49

ANEXE
Tabelul nr. 2

Monitorizarea herpetofaunei din perimetrul „Dealul Sitorman”, com.Targusor, jud. Constanta”, pe perioada ianuarie-decembrie 2014

Nr.
Crt.

Nume
ştiinţific

1.

Bufo viridis

2.
3.
4.

Lacerta
taurica
Lacerta
viridis
Testudo
graeca

Denumire
populară

Număr exemplare

Fenologie

Ecologie

Observaţii

broasca
râioasă verde

3 ex.

S

terestru

exemplare singulare in afara perimetrului de
exploatare, partea sudica, sud-estica

sopârla de
camp

6 ex.

S

terestru

exemplare singulare in afara perimetrului de
exploatare, zona sudica, sud-vestica

guşter

2 ex.

S

terestru

identificata in afara perimetrului, partea sudvestica

broasca
testoasa de
uscat
dobrogeana

1 ex.

S

terestru

exemplare solitare in afara perimetrului, partea
sud-estica
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Tabelul nr. 3
2014
Nr.
Crt.

1.
2.

Monitorizarea faunei de mamifere din perimetrul „Dealul Sitorman”, com.Targusor, jud. Constanta”, pe perioada ianuarie-decembrie

Nume ştiinţific
Erinaceus
concolor
Talpa europaea

Denumire
populară
arici rasaritean

Număr
exemplare
1 ex.

S

terestru

cârtiţă

4 ex.

S

terestru

exemplare singulare in afara perimetrului, zona sudvestica
exemplare singulare, la marginea terenurilor agricole

Fenologie

Ecologie

Observatii

3.

Nyctalus
noctula

liliac de amurg

2 ex.

S

terestru

exemplare singulare in zbor

4.

Pipistrellus
pipistrellus

liliac pitic

3 ex.

S

terestru

exemplare singulare in zbor

iepure de câmp

2 ex.

S

terestru

exemplare singulare, in afara ariei perimetrului de
exploatare

popândău

6 ex.

S

terestru

soarece de
camp
vulpe
nevastuica

4 ex.

S

terestru

1 ex.
1 ex.

S
S

terestru
terestru

exemplare singulare intalnite in afara perimetrului,
partea sud-vestica si nordica, pajiste, hotar cu suprafete
arabile
grupuri de animale/ exemplare singulare, la marginea
terenurilor agricole
exemplare singulare in zonele periferice ale perimetrului
exemplare i singulare, la marginea terenurilor agricole

5.

Lepus
europaeus

6.
Spermophilus
citellus

7.
8.
9.

Microtus arvalis
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
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Tabelul nr. 4
Nr.
Crt.

Monitorizarea avifaunei din perimetrul „Dealul Sitorman”, com.Targusor, jud. Constanta”, pe perioada ianuarie-decembrie 2014

Nume ştiinţific

Denumire
populară

Perioada
observarii

Număr
exempla
re
90 ex.

OV

acvatic

Fenologie

Ecologie

1.

Pelecanus
onocrotalus

pelican comun

04.2014;09.20
14

2.

Ciconia ciconia

barza alba

04-05.2014,
08.2014

25 ex.

OV

acvatic

3.

Buteo buteo

sorecar comun

03-11.2013

4 ex.

MP

terestru

4.

Buteo rufinus

sorecar comun

03-05.2013

2 ex.

P/OV

terestru

uliu pasarar

05-07.2013

1 ex.

S

terestru

erete de stuf

04.2014;
09.2014

3 ex.

OV/RI

terestru

herete vânăt

11.2013

1 ex.

OI/P

terestru

vânturel roşu

04-11.2014

3 ex.

MP

terestru

potârniche

11.2014

6 ex.

S

terestru

fazan

04-06.2014;
10.2014

2 ex.

S

terestru

5.

6.

7.

Accipiter
nisus
Circus
aeruginosus
Circus cyaneus

8.
Falco
tinnunculus
9.
Perdix
perdix
10. Phasianus
colchicus

Reproducere

Observaţii

nu cuibareste
pe
amplasament
nu cuibareste
pe
amplasament

stoluri in zbor/ h zbor >150m, dir. zbor
S-V, in afara perimetrului

cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
nu cuibareste
pe
amplasament
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
nu cuibareste
pe
amplasament
nu cuibareste
pe
amplasament
posibil cuibăritor
pe terenuri
învecinate
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
posibil cuibăritor
pe terenuri

exemplare izolate/în zbor, h zbor 50-70
m, dir. zbor SE, NV

stoluri in zbor/ h zbor >100-150 m, dir.
zbor N, NV, in afara perimetrului

exemplare solitare/în zbor, h zbor >7090 m, dir. zbor S,SV in afara
perimetrului
exemplare solitare /în zbor, h zbor 5060 m, dir. zbor V,NV
exemplare solitare în zbor in migratie si
hranire, h60-70 m, dir. zbor E,SE, in
afara perimetrului
exemplare izolate în zbor in migratie,
h20-40 m, dir. zbor SE, S, in afara
perimetrului
exemplare solitare /în zbor, h 40-50 m,
dir. zbor SE, V
grupuri de exemplare/ pe sol, 60-70 m
de perimetru
exemplare solitare /pe sol, 40-50 m de
perimetru
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11.

cuc

05-06.2014

3 ex.

OV

terestru

pupaza

05-08.2014

3 ex.

OV

terestru

prigorie

05-08.2014

15 ex.

OV

terestru

dumbraveanca

05-09.2014

2 ex.

OV

terestru

Ccocarlie de
baragan

04-07.2014

8 ex.

MP

terestru

ciocârlan

03-11.2014

6 ex.

S

terestru

ciocarlie de
padure

04.204;09.201
4

3 ex.

OV

terestru

ciocârlie de
câmp

04-11.2014

12 ex.

MP

terestru

rândunică

04-09.2014

35 ex.

OV

terestru

fasa de camp

04-09.2014

2 ex.

OV

terestru

fasa de lunca

04.2014;
09.2014

3 ex.

P/OV

terestru

codobatură
galbena

03-05.2014

15 ex.

OV

terestru

Cuculus canorus
12.
Upupa epops
13.
Merops apiaster
14.
Coracias garrulus
15.
Melanocorypha
calandra
16.
Galerida
cristata
17.
Lullula arborea
18.
Alauda
arvensis
19. Hirundo
rustica
20.
Anthus
campestris
21.

Anthus pratensis
22. Motacilla
flava

învecinate
posibil cuibăritor
pe terenuri
învecinate
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
posibil cuibăritor
pe terenuri
învecinate
nu cuibareste
pe
amplasament
nu cuibareste
pe
amplasament
cuibăreşte în
terenurile
învecinate
nu cuibareste
pe
amplasament
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
cuibăreşte in
localitati
nu cuibareste
pe
amplasament
nu cuibareste
pe
amplasament
cuibăreşte pe
suprafeţe

exemplare solitare /in zbor, h 25-30 m,
dir. zbor E, SV
exemplare solitare /in zbor, h 25-30 m,
dir. zbor NE, SV
exemplare solitare /in zbor, h zbor 5060 m, dir. zbor V,SV, E
exemplare solitare /in zbor, h zbor 3040 m, dir. zbor S, SV, E, in afara
perimetrului
exemplare solitare /in zbor, h zbor 3040 m, dir. zbor S, N, SE, pe terenuri
agricole
exemplare solitare / pe sol, 30-40 m de
perimetru
exemplare solitare în zbor in migratie,
h30-40 m, dir. zbor E,SE, in afara
perimetrului
în zbor/pe sol, h 40-50 m, dir. zbor SE,
V
grupuri de păsări/ exemplare singulare
în zbor, h 20-30 m, dir. zbor E,SE,V
exemplare solitare pe terenuri agricole,
invecinate perimetrului, h15-20 m, dir.
zbor N, S, SE
exemplare solitare în zbor in migratie,
h20-30 m, dir. zbor E,SE
grupuri de păsări/ exemplare izolate în
zbor, h 15-20 m, dir. zbor SE, V
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23.
Motacilla
alba
24.

codobatură
albă

05-10.2014

6 ex.

OV

terestru

pietrar sur

04-09.2014

2 ex.

OV

terestru

pietrar negru

04-06.2014

3 ex.

OV

terestru

silvie mică

04-07.2014

2 ex.

OV

terestru

muscar sur

04-08.2014

2 ex.

OV

terestru

piţigoi albastru

02-11.2014

3 ex.

S

terestru

piţigoi mare

02-11.2014

8 ex.

S

terestru

sfâncioc
roşiatic

05-09.2014

7 ex.

OV

terestru

sfâncioc cu
fruntea neagra

05-09.2014

2 ex.

OV

terestru

coţofană

01-12.2014

17 ex.

S

terestru

stancuta

01-12.2014

20 ex.

S

terestru

cioara de
semănătură

01-12.2014

70 ex.

S

terestru

Oenanthe
oenanthe
25.
Oenanthe
pleschanka
26.
Sylvia curruca
27.
Muscicapa striata
28.
Parus
caeruleus
29.
Parus
major
30.
Lanius
collurio
31.
Lanius
minor
32.
Pica pica
33.
Corvus monedula
34.
Corvus frugilegus

limitrofe carierei
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
nu cuibareste
pe
amplasament
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
nu cuibareste
pe
amplasament
nu cuibareste
pe
amplasament
cuibăreşte pe
suprafeţe
limitrofe carierei
posibil cuibăritor
pe terenuri
învecinate
posibil cuibăritor
pe terenuri

grupuri de păsări/ exemplare izolate în
zbor, h 15-20 m, dir. zbor SE, V
exemplare solitare în zbor/pe sol, h 1015 m, dir. zbor E, SE
exemplare solitare în zbor/pe sol, h 1520 m, dir. zbor E, SE, in afara
perimetrului
exemplare izolate, 40-50 m de
perimetru
exemplare izolate, 20-30 m de
perimetru
grupuri de păsări/ exemplare isolate, h
20-30 m, dir. zbor E,SE,V
grupuri de păsări/exemplare isolate, h
20-30 m, dir. zbor S, SE, NV
exemplare izolate/în tufişuri,70-90 m de
perimetru
exemplare solitare /în tufişuri,120-150
m de perimetru
grupuri de păsări/exemplare isolate, 5060 m de perimetru
grupuri de păsări în zbor/pe sol, h zbor
30-40 m, dir. zbor NE, E, S
grupuri de păsări în zbor/pe sol, h zbor
70-120 m, dir. zbor NE, E, S
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învecinate
posibil cuibăritor
Corvus corone
pe terenuri
cornix
învecinate
36.
graur
04-10.2014
90 ex.
MP
terestru
posibil cuibăritor
Sturnus
pe terenuri
vulgaris
învecinate
37.
grangur
04-08.2014
3 ex.
OV
terestru
cuibăreşte pe
suprafeţe
Oriolus oriolus
limitrofe carierei
38.
vrabia de casă 01-12.2014
40 ex.
S
terestru
posibil cuibăritor
Passer
pe terenuri
domesticus
învecinate
39.
vrabia de
01-12.2014
15 ex.
S
terestru
posibil cuibăritor
Passer
câmp
pe terenuri
montanus
învecinate
40.
cinteză
03-12.2014
12 ex.
MP
terestru
cuibăreşte pe
Fringilla
suprafeţe
coelebs
limitrofe carierei
41.
florinte
04-10.2014
6 ex.
S
terestru
cuibăreşte pe
suprafeţe
Carduelis chloris
limitrofe carierei
42.
sticlete
03-12.2014
8 ex.
S/OI
terestru
posibil cuibăritor
Carduelis
pe terenuri
carduelis
învecinate
43.
canepar
02-05.2014;
17 ex.
MP
terestru
posibil cuibăritor
Carduelis
10-12.2014
pe terenuri
cannabina
învecinate
44.
presură
01-03.2014;10- 12 ex.
S
terestru
posibil cuibăritor
Emberiza
galbenă
12.2014
pe terenuri
citrinella
învecinate
45.
presura sura
04-11.2014
6 ex.
MP
terestru
posibil cuibăritor
pe terenuri
Miliaria calandra
învecinate
Abrevieri: OV – specie oaspete de vară; MP – migratorr parţial; S – sedentar; OI – oaspete de iarnă, P – pasaj.
35.

cioara grivă

01-12.2014

8 ex.

S

terestru

exemplare izolate în zbor/pe sol, h zbor
60-70 m, dir. zbor NE, E, S
grupuri de păsări/ exemplare izolate în
zbor, , h zbor 50-60 m, dir. zbor V,SV, E
grupuri de păsări/ exemplare izolate în
zbor, h 20-30 m, dir. zbor S, SE
grupuri de păsări/în zbor/pe sol, h 10-15
m, dir. zbor E, SE
grupuri de păsări în zbor/în tufişuri/pe
sol, h 15-20 m, dir. zbor S,SE
grupuri de păsări/exemplare isolate, h
zbor 20-30 m, dir. zbor S, SE, NV
grupuri de păsări/exemplare isolate, h
zbor 10-20 m, dir. zbor S, S, NV
grupuri de păsări în zbor, h zbor 10-15
m, dir. zbor S, SE, E
grupuri de păsări în zbor, h zbor 15-20
m, dir. zbor S, SE, E
grupuri de păsări în zbor/pe sol, h zbor
10-20 m, dir. zbor S, SE, NV
grupuri de păsări în zbor/pe sol, h zbor
10-15 m, dir. zbor E, SE
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