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INTRODUCERE
Acest document prezintă rezultatele activităților de monitorizare a
biodiversității întreprinse de echipa ERM în perioada ianuarie – iunie 2015 în
perimetrul parcului eolian Crucea Nord (Proiectul) dezvoltat de Crucea Wind
Farm SA (Clientul), subsidiara românească a firmei STEAG GmbH din
Germania.
Toate activitățile vor continua pentru încă un an și jumătate până în luna
decembrie 2016 inclusiv, iar rezultatele vor fi descrise în rapoartele anuale la
finele fiecărui an de monitorizare.
Activitățile de monitorizare a activităților sunt în concordanță cu
recomandările Planului de Acțiune Socială și de Mediu (PASM) punctele 6.1,
6.2 și 6.3, secțiunea BERD PR 6: Conservarea biodiversității și managementul
sustenabil al resurselor naturale vii, dar și cu cerințele stipulate în autorizația de
mediu pentru funcționare nr. 33/18.02.2015 revizuită la data de 18.05.2015,
emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța.
Planului de Acțiune Socială și de Mediu a fost elaborat ca parte a asigurării
finanțării proiectului de către instituții internaționale.

PROIECT NR. 0273809, PARC EOLIAN CRUCEA NORD.

ANUL 1 SEM 1

RAPORT DE MONITORIZARTE A BIODIVERSITĂȚII– ETAPA DE OPERARE

IULIE 2015

4

ERM Environmental
Resources Management SRL

2

DESCRIEREA PROIECTULUI
Proiectul constă într-un parc eolian de 108 MW desfășurat pe o suprafață de
22.64 km2 ce aparține din punct de vedere administrativ – teritorial de
comunele Crucea, Pantelimon și Vulturu din județul Constanța, în sud-estul
României.
Cele mai apropiate zone rezidențiale de limita amplasamentului proiectului
(incluzând o distanță tampon de 500 m) sunt următoarele:
•

Satul Crucea (comuna Crucea) – aproximativ 1,2 km sud;

•

Satul Stupina (comuna Crucea) – aproximativ 2,5 km sud-est;

•

Satul Crișan (comuna Crucea) – aproximativ 3.3 km est;

•

Satul Siriu (comuna Crucea) – aproximativ 3 km nord-est;

•

Satul Vulturu (comuna Vulturu) - aproximativ 2,4 km nord;

•

Satul Runcu (comuna Pantelimon) – aproximativ 2.5 km est;

•

Satul Pantelimon (comuna Pantelimon) – aproximativ 5 km sud-est.

Amplasamentul Proiectului este ilustrat în figura Figura 2.1 de mai jos.
Figura 2-1

Localizarea Proiectului
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Principalele componente ale Proiectului sunt enumerate mai jos:
•

36 turbine eoliene de producţie Vestas V112, cu ax orizontal, având
puterea de 3 MW fiecare şi însumând o putere totală de aproximativ 108
MW. Înălţimea maxima a unei turbine va fi 175 m, iar butucul rotorului va
fi situat la o înălţime de 119 m;

•

Stația electrică a proiectului de 33/110 kV amplasată în perimetrul
parcului eolian;

•

Noua stație de transformare Stupina de 2400/110 kV dotată cu un
transformator de 250 MVA, conectată la stația de transformare Stupina
existentă de 110/400 kV ;

Activitățile de monitorizare a biodiversității vizează elementele active ale
proiectului, și anume turbinele.
Planul de situație este prezentat în Figura 2.2 de mai jos.
Figura 2-2

Planul de situație

Cu toate că în vecinătatea proiectului există câteva arii naturale protejate,
Proiectul este situat în afara rețelei europene de protecție a biodiversității
Natura2000.
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METODOLOGII DE MONITORIZARE A BIODIVERSITĂȚII

3.1

PREZENTAREA GENERALĂ A METODOLOGIEI
Activitățile de monitorizare a biodiversității joacă un rol important în
reasigurarea autorităților și a finanțatorilor că impacturile asociate proiectului
sunt monitorizate îndeaproape și, dacă este cazul, atenuate corespunzător.
Unul dintre principalele scopuri ale monitorizării este acela de a evalua
valabilitatea impactului prognozat în studiul inițial de Evaluare a impactului
asupra mediului 1 și în studiile asociate (Raportul de Evaluare Adecvată 2 și
Raportul Final de Monitorizare 3). Informațiile colectate vor constituie baza
pentru identificarea oricăror schimbări importante în populația de păsări și
lilieci.
Pentru asigurarea colectării corespunzătoare a datelor privind activitățile
păsărilor și a liliecilor, metodologia include patru metode de monitorizare:
•

În perioada aprilie - iunie, observațiile privind comportamentul
păsărilor pe perioada de reproducere se fac utilizând metoda
transectelor. Acestea vizează evaluarea schimbărilor în numărul și
distribuția păsărilor în perioada de reproducere, cu focus pe răpitoare
și alte specii sensibile (ex: Anexa I din Directiva Habitate);

•

Puncte de observație – PO (în engleză Vantage Points - VP) pe
perioada întregului an, în scopul strângerii de date despre traiectoriile
zborurilor și efectul de dislocare care să permită comparația cu datele
utilizate la modelarea riscului de coliziune;

•

Monitorizarea activității liliecilor prin metoda transectelor, în perioada
aprilie – octombrie, pentru validarea estimărilor anterioare privind
utilizarea site-ului de către lilieci;

•

Căutarea carcaselor de păsări și lilieci pe întreaga perioadă a anului
utilizând câini antrenați.

1 ERM aprilie 2013. Raport Suplimentar EIA pentru parcul eolian 108 MW Crucea Nord.
2 ERM septembrie 2013 actualizat în noiembrie 2013. Raport de Evaluare Suplimentară pentru Parcul Eolian 108 MW

Crucea Nord
3 ERM aprilie 2014. Raport Final de monitorizare pentru parcul eolian 108MW Crucea Nord
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3.2

PĂSĂRI: MONITORIZAREA PĂSĂRILOR REPRODUCĂTOARE PRIN METODA
TRANSECTELOR
Datorită specificului plat și omogen al site-ului, se recomandă folosirea
metodei transectelor descrisă în Bibby 4.
Drept urmare, în perioada aprilie – iunie, ERM a organizat patru ieșiri în teren
la distanță de minim 10 zile. S-au stabilit cinci transecte a câte 1 km lungime
fiecare, asigurându-se astfel acoperirea completă a tuturor habitatelor din
perimetrul proiectului.
Poziționarea exactă a transectelor a fost stabilită în timpul primei vizite în
teren. Aceleași trasee pentru transecte s-au utilizat în următoarele vizitele în
teren. Cu toate acestea, pentru evitarea creării unor tipare temporale, la fiecare
vizită s-a ales altă ordine a transectelor.
Observatorii au notat informații despre toate păsările observate la o distanță
de maximum 100 m de linile transectelor. Informațiile înregistrate se referă la
activitățile de reproducere (ex. cântatul, transportul hranei, cuibărirea,
comportamentul agitat). Mai mult, pentru fiecare transectă, observatorii au
înregistrat timpul pentru fiecare observație, data, condițiile atmosferice (ex.
temperatura aproximativă, precipitațiile, acoperirea cu nori, intensitatea și
viteza vântului etc).
Lista cu păsările observate pe durata activităților de monitorizare va fi folosită
pentru stabilirea densității păsărilor per km2 și considerarea acesteia la
elaborarea raportului anual final.

4 Bibby, C.J., Burgess, N.D., Hill, D.A. & Mustoe, S.H. 2000. Bird Census Techniques (2nd Edition). Academic Press
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3.3

PĂSĂRI: MONITORIZAREA PE PERIOADA PRIMĂVERII CU METODA PUNCTELOR DE
(PO)

OBSERVAȚIE

Raportul Intermediar prezintă doar rezultatele monitorizării pe perioada
primăverii. Concluziile și interpretările finale ale datelor colectate față de cele
din 2013 folosite pentru evaluarea riscului de coliziune vor fi prezentate în
Raportul Anual Final. Principalul scop al monitorizărilor din punctele de
observație a fost acela de a se obține suficiente date privind numărul, înălțimea
și durata zborurilor speciilor de interes în perimetrul parcului eolian, în scopul
evaluării impactului.
Evaluarea impactului prognozat și a riscului de coliziune calculat prin
metoda Band anterior începerii construcției (vezi Studiul de Evaluare
Suplimentară din anul 2013) va fi validată după analizarea datelor colectate în
primii doi ani de operare 5. Pentru consecvență, observatorii au ales aceleași
locații pentru Punctele de observare ca și cele selectate pentru monitorizarea
biodiversității din 2013 din perioada de pre-construcție acestea din urmă
reprezentând datele de vază pentru Raportul de Evaluare Suplimentară.
Localizarea PO- urilor este prezentată în Figura 3-1 de mai jos.
Figura 3-1Amplasarea PO-urilor

5 ERM septembrie 2013 actualizat în noiembrie 2013. Raport de Evaluare Suplimentară pentru parcul eolian 108 MW

Crucea Nord
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Speciile țintă au fost în principal, dar nu exclusiv păsări migratoare cu zbor
planat și speciile rezidente cu statut ridicat de conservare (ex. speciile din
Anexa 1 a Directivei Păsări, speciile din Lista Roșie cu un nivel ridicat de
conservare în România și speciile de interes comunitar pentru SPA-urile aflate
pe o rază de 20 km de limitele parcului eolian).
Protocoalele pentru înregistrarea activității pe site (la PO-uri) au fost gândite
în funcție de caracteristicile turbinelor: capacitate de 3 MW/turbină, butucul
rotorului la o înălţime de 119 m; lungimea rotorului de 55 m, înălțimea
maximă a turbinei de 175 m.
Au fost urmărite speciile de interes care intră în perimetrul centralei electrice
eoliene. S-au utilizat trei benzi de altitudine pentru estimarea înălţimii de
zbor:
1.
50 m sau mai mică (aceasta permite eliminarea erorilor datorate
pierderii de înălţime şi compensează problemele de estimare a
altitudinii de zbor deasupra unui teren vălurit);
2.
50 m-175 m (aceasta este înălţimea la care este prezent riscul de
coliziune cu palele turbinelor);
3.
175 m sau mai mare (toate păsările din această bandă se află la
altitudine mai mare decât cea care prezintă risc de coliziune).
Din momentul când pasărea a aterizat, a planat în afara câmpului vizual sau a
părăsit zona tampon de 500 m, i se alocă un număr de ordine şi traseul de zbor
se notează în creion pe hartă. La birou, aceste trasee de zbor se refac pe curat
sau/şi se vectorizează în GIS.
Având în vedere nivelul scăzut de risc indicat de monitorizările anterioare, 6
ore pe punct de observaţie pe lună au fost considerate suficiente pentru a
furniza suficiente date pentru analizarea datelor. Tabelul 3-1 alăturat prezintă
timpul de observație necesar în fiecare lună.
Table 3-1

3.4

Numărul de Ore de Observaţie per PO per lună
Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug Sep

Oct

Nov Dec

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

LILIECI: METODA TRANSECTELOR ȘI A PUNCTELOR FIXE DE OBSERVAȚIE
Vizita de teren a specialiștilor ERM din decembrie 2012 a confirmat lipsa unor
structuri naturale sau artificiale ce pot susține populații semnificative de lilieci.
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Au fost identificate puţine areale cu valoare ridicată (vegetație naturală sau
seminaturală), incluzând aici şi văile unor torenţi care duc la zonele carierei de
la Runcu (NV), dar în general habitatul nu este potrivit pentru lilieci. Aceste
concluzii sunt susținute de observaţii din alte parcuri eoliene din regiune cu
habitate similare şi în care ERM a fost implicat în monitorizări. În plus, în timp
ce liliecii fac parte din speciile protejate ale SCI-ului Recifii Jurasici, aceasta
este singurul SCI pe o raza 20 km pentru care liliecii sunt specie
caracteristică. În paralel diversitate speciilor din SCI este semnificativ diferită
de cea analizată în cursul monitorizărilor Wildlife Management Consulting WMC pentru centrala electrică eoliană Crucea Nord.
Liliecii au fost reintroduși în metodologia de monitorizare a biodiversității ca
urmare a cerinței Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constanța din
autorizația de mediu pentru operare. Aceasta este o cerință generală a APM
pentru primul an de operare a parcului eolian.
Din moment ce în cadrul centralei electrice eoliene există acum o rețea de
drumuri interne, este destul de facil ca acestea să ajute la stabilirea
transectelor şi la selectarea unor puncte de recenzare distribuite uniform în
zona centralei electrice eoliene. Doi observatori (conducător auto şi un
specialist chiropterolog) s-au deplasat la o viteză constantă de aproximativ 20
kmph între punctele de recenzare înregistrând activitatea liliecilor cu un
detector de lilieci.
Metoda are la bază următoarele ipoteze:

3.5

•

Punctele de recenzare au fost alese luându-se în considerare tipul
habitatelor din zona de studiu precum și distanța față de turbine.
În total, pentru monitorizare s-au folosit 20 de puncte de recenzare;

•

Monitorizările de-a lungul transectelor încep la asfințitul soarelui și se
finalizează la ora 02:00 AM;

•

Condițiile atmosferice vor fi optime activităților de monitorizare.

PĂSĂRI ȘI LILIECI: METODA CĂUTĂRII CARCASELOR
Metodologiile de monitorizare a cadavrelor au apărut în anii 1990 6; cu toate
acestea, se sugerează următoarea metodologie adaptată având în vedere
turbinele mai mari şi dovezile emergente privind eficienţa sporită obţinută
prin folosirea câinilor 7.

6 Morrison, M. L. Avian Risk and Fatality Protocol. NREL/SR-500-24997. Golden, Colorado: National Renewable Energy

Laboratory. 1998.
7 Paulo, J. et al. Presentation at I Congreso Iberico Sobre Energia Eolica Y Conservacion de la Fauna
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O suprafaţă nucleu având raza de 100 m în jurul bazei turbinei a fost cercetată
cu ajutorul câinilor de vânătoare special instruiți. Zona din afara acestei raze a
fost verificată folosind un binoclu pentru a repera cadavre de mărime mare
(până la 250 m).
În perioada de migraţie (martie-mai şi august-octombrie) fiecare turbină este
cercetată săptămânal.
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Toate cadavrele (inclusiv de lilieci şi păsări) sau resturile din penaj (rămăşiţe
de 10 pene indicând un cadavru care a fost în mare parte devorat de necrofagi)
au fost înregistrate folosind un GPS, fotografiate şi consemnate din punct de
vedere al:
•

speciei (aceasta poate necesita cercetarea rămăşiţelor sau a fotografiilor
de către specialistul chiropterolog sau ornitolog);

•

sexului şi vârstei (dacă se cunoaşte – poate necesita contribuţia
specialistului);

•

datei şi orei colectării;

•

numărului turbinei, distanţei şi direcţiei busolei (grade) faţă de baza
acesteia;

•

stării în care a fost găsit cadavrul (intact - recent fără semne de consum
de către necrofagi; consumat; resturi de penaj – 10 sau mai multe pene
într-un singur punct, indicând consumul de către necrofagi);

•

observaţiilor/comentariilor, de exemplu, dovezi clare ale cauzei
morţii, condiţii meteorologice recente.

Cadavrele au fost colectate în saci şi ridicate iar cele care nu au putut fi
atribuite unei specii, categorii de vârstă sau sex au fost reţinute în vederea
cercetării de către un specialist chiropterolog sau ornitolog.
În vederea evaluării eficienţei capacităţii de localizare a cadavrelor, se
desfăşoară calibrări periodice neanunţate (luând în considerare consumul
cadavrelor de către necrofagi şi variaţia observatorilor) şi a câinilor acestora.
Această calibrare este efectuată de șase ori pe an în sezoane și anotimpuri
diferite (culturi, covor vegetal, zăpadă ). Interpretarea completă a rezultatelor
cu considerarea activităților de calibrare va fi inclusă în Raportul Anual de
monitorizare a biodiversității.
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4

REZULTATELE MONITORIZĂRII BIODIVERSITĂȚII

4.1

PĂSĂRI: MONITORIZAREA PĂSĂRILOR REPRODUCĂTOARE PRIN METODA
TRANSECTELOR
Au fost întreprinse patru vizite în teren în zilele de 16 aprilie, 26 mai, 5 iunie și
24 iunie 2015. Au fost utilizate cinci transecte de 1 km lungime fiecare, câte
unul pentru fiecare dintre cele cinci cadrane considerate. Poziționarea rutelor
transectelor este prezentată în Figura 4-4 de mai jos

Figura 4-1

Localizarea aproximativă a transectelor

Înregistrările conțin date despre toate observațiile vizuale ale păsărilor,
specificându-se dacă păsările au fost observate la maxim 100 m de linia
transectelor. Este importantă să se menționeze că distanța s-a măsurat de la
ruta transectei, iar nu de la poziția observatorului. Observațiile privind
activităților de reproducere precum cântatul, transportul hranei, cuibăritul,
comportamentul agitat) au fost de asemenea înregistrate. S-au luat de
asemenea notițe privind data monitorizării, începutul și finalul monitorizării,
condițiile de climă (temperatura, precipitațiile, gradul de nebulozitate, puterea
și direcția vântului ). În zilele selectate pentru activitățile în teren, condițiile de
vreme au fost optime, fără ploi și cu vânt de intensitate redusă.
Monitorizările folosind metoda transectelor desfășurate în timpul sezonului
de reproducere a păsărilor au reliefat observații privind un număr de 16 specii
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(vezi Tabelul 4- 1Rezultatele monitorizării păsărilor în perioada de reproducere
aprilie- iunie folosind metoda transectelor.
Cea mai mare diversitate la păsări, de 13 specii, a fost înregistrată în mai și în a
doua parte a lunii iunie.
Numărul de specii înregistrate în restul sezonului de împerechere a fost de 8
specii în aprilie și 10 în prima parte a lunii iunie. Acest fapt sugerează faptul
că numărul de păsări care folosesc efectiv parcul eolian pentru activități de
reproducere este relativ scăzut, rezultat al habitatelor agricole cu aspecte
uniforme și a lipsei structurilor propice cuibăritului (ex: copaci, stâlpi).
Tabel 4-1

Rezultatele monitorizării păsărilor în perioada de reproducere aprilie- iunie
folosind metoda transectelor
Nr. crt.

Specii

Directiva Păsări
Anexa I

Nume științific

Nume comun

1.

Alauda arvensis

Ciocârlie de câmp

2.

Calandrella brachydactyla

Ciocârlie de stol

-

3.

Melanocorypha calandra

Ciocârlie de Bărăgan



4.

Apus apus

Drapnea neagră

-

5.

Anthus campestris

Fâsa de câmp



6.

Miliaria calandra

Presură sură

-

7.

Pica pica

Coțofană

8.

Emberiza melanocephala

Presură cu cap negru

-

9.

Coturnix coturnix

Prepeliță

-

10.

Sylvia communis

Silvie de câmp

-

11.

Corvus frugilegus

Cioara de semănătură

-

12.

Motacilla flava

Codobatură galbenă

-

13.

Hirundo rustica

Rândunică

-

14.

Falco tinnunculus

Vânturel

-

15.

Phasianus colchicus

Fazan

-

16.

Sturnus vulgaris

Graur

-
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4.2

PĂSĂRI: MONITORIZAREA PE PERIOADA PRIMĂVERII CU METODA PUNCTELOR DE
OBSERVAȚIE (PO)

Pentru consistență în culegerea datelor, pentru monitorizarea pe perioada
funcționării parcului eolian s-au ales aceleași punte de observație cu cele
selectate pentru monitorizarea pe perioada pre-construcției, în 2013.
Localizarea PO-urilor este prezentată în Figura 3.1-Amplasarea aproximativă a
PO-urilor de mai jos. Vizitele în teren au acoperit întregul semestru, din
ianuarie până în iulie 2015.
Tabel 4-2

Calendarul ieșirilor în teren pentru monitorizarea la PO-uri
Data

Ora

Locația

08.01.2015

Început 07.06;

PO1

09.01.2015

Final 12.46;

PO 3

18.02.2015

Început 7.00;

PO 1

19.02.2015

Final 12.56;

PO 3

24.03.2015

Început 07.20;

PO 1

25.03.2015

Final 12.39;

PO3

17.04.2015

Început 07.40;

PO 1

18.04.2015

Final 12.52;

PO 3

14.05.2015

Început 13.18;

PO 1

15.05.2015

Final 12.55;

PO3

23.06.2015

Început 13.09

PO1

24.06.2015

Final 19.48

PO3

În general, condițiile meteorologice au fost optime activităților de
monitorizare, cu cea mai scăzută vizibilitate la 1 km și cu o vizibilitate medie
de 8-10 km.
Speciile observate pe timpul monitorizărilor la PO-uri sunt prezentate în
Tabelul 4-3 Rezultatele monitorizării la PO-uri în perioada ianuarie – iunie 2015 de
mai jos.
Tabel 4-3

Rezultatele monitorizării la PO-uri în perioada ianuarie – iunie 2015
Nr.

Nume

Nume științific

1.

Inăriță

Acanthis flammea

2.

Uliu cu picioare scurte

Accipiter brevipes

3.

Acvilă țipătoare mică

Aquila pomarina
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4.3

Nr.

Nume

Nume științific

4.

Uliu păsărar

Accipiter nisus

5.

Fâsa de câmp

Anthus campestris

6.

Șorecar încălțat

Buteo lagopus

7.

Șorecar

Buteo buteo

8.

Șoricar mare

Buteo rufinus

9.

Barză

Ciconia ciconia

10.

Ciocârlie de stol

Calandrella brachydactyla

11.

Sticlete

Carduelis carduelis

12.

Uliu vânăt

Circus cyaneus

13.

Dumbrăveancă

Coracias garrulus

14.

Cioara de semănătură

Corvus frugilegus

15.

Presură

Emberiza schoeniclus

16.

Presură cu cap negru

Emberiza melanocephala

17.

Vânturel

Falco tinnunculus

18.

Șoimul de iarna

Falco columbarius

19.

Rândunică

Hirundo rustica

20.

Albinărel/Prigorie

Merops apiaster

21.

Pietrar sur

Oenanthe oenanthe

22.

Ciocârlie de Bărăgan

Melanocorypha calandra

23.

Coțofană

Pica pica

24.

Vrabie de munte

Passer montanus

25.

Potârniche

Perdix perdix

26.

Silvie de câmp

Sylvia communis

LILIECI: METODA TRANSECTELOR ȘI A PUNCTELOR FIXE DE OBSERVAȚIE
In perioada aprilie – iunie 2015, monitorizarea liliecilor s-a desfășurat lunar.
Datele vizitelor în teren au fost nopțile de 21 spre 22 aprilie, 26 spre 27 mai și
24 spre 25 iunie.
Observațiile s-au făcut din 20 de puncte fixe, conectate prin monitorizări prin
metoda transectelor ce s-au suprapus rețelei de drumuri (mers la pas și cu
mașina) . Transectele au fost urmate la pas și cu mașina de către doi
observatori (unul conducând/mergând iar celalalt înregistrând liliecii.
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Monitorizările au început cu jumătate de oră înainte de apusul soarelui și au
durat până la ora 02.00 am. Pentru reducerea tiparelor temporale, ordinea de
parcurgere a punctelor de monitorizare a fost aleasă aleatoriu.
Următoarele aspecte au fost observate și înregistrate: caracteristicile cheie ale
habitatelor, rutele posibile pentru monitorizare, rutele sigure și evidente
pentru monitorizare, punctele fixe de observație relevante care să fie
evidențiate GPS.
În general, habitatele prezente pe site-ul Crucea au un potențial de adăpostire
a liliecilor relativ scăzut în comparație cu terenurile acoperite de păduri sau
peșteri. Cu toate acestea, există dovezi privind migrația liliecilor în Europa iar
noi nu putem exclude impactul general al dezvoltării parcurilor eoliene în
Dobrogea asupra populației de lilieci. Drept urmare, s-a u efectuat
monitorizări conform recomandărilor din ghidurile publicate 8.
Detectorul de lilieci utilizat pentru monitorizări este de tip Pettersson D240X
conectat la un înregistrator de date digital de tip Zoom H2 pentru stocarea
datelor privind activitățile liliecilor și pentru analizarea ulterioară a acestora.
Analizarea datelor s-a făcut cu utilizarea programului Batsound 4.
Pe perioada celor trei luni de observație s-au înregistrat activități ale liliecilor
doar în timpul nopții de 26 spre 27 mai 2015, într-un număr de 8 zboruri
aparținând aceleiași specii, Liliacul pitic al lui Nathusius/Kuhl (Pipistrellus
nathusii/kuhlii) 9. Ca și localizare, toate aceste zboruri au fost înregistrate în
sudul și sud-estul parcului eolian.
4.4

MONITORIZAREA MORTALITĂȚILOR LA PĂSĂRI ȘI LILIECI
Scopul monitorizării carcaselor este de a detecta mortalitatea păsărilor și
liliecilor ce poate fi asociată cu folosirea turbinelor eoliene și de a identifica
orice tipare spațiale sau temporale (ex: există anumite turbine cu un impact
mai mare decât celelalte? Coliziunile s-au observat preponderent în anumite
perioade ale anului?).
O componentă a modelării riscului la coliziune este aceea de a verifica rata de
evitare; drept consecință, este importantă înregistrarea numărul real al
păsărilor ucise din cauza turbinelor. Monitorizarea carcaselor nu este validată
întotdeauna modelările anterioare, dar oferă un răspuns cu privire la

8 Rodrigues, L., L. Bach, M.-J. Dubourg-Savage, J. Goodwin & C. Harbusch (2008): Guidelines for consideration of bats in
wind farm projects. EUROBATS Publication Series No. 3 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn,
Germany, 51 pp
9 Separation of Kuhl’s and Nathusius pipistrelle on the basis of ultrasound recordings is difficult and in most cases they
have been treat as a species pair
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eficiența unor metode de atenuare a impactului și permite ca acestea să fie
modificate conform datelor culese din teren.
4.4.1

Căutările carcaselor de Păsări și lilieci
Detaliile privind metodele de căutare a carcaselor sunt prezentate în Sectiunea
3.5 Păsări și lilieci: cătarea carcaselor.
Toate cele 36 de turbine ale parcului eolian Cucea Nord au fost cercetate de
patru ori pe lună în perioada martie – mai și o dată pe lună în ianuarie,
februarie și iunie. Astfel, s-au cuantificat 15 zile de observații efective în teren.
Căutarea carcaselor de păsări și lilieci s-a făcut de către echipa ERM cu
ajutorul unui câine antrenat special. Detaliile privind fiecare vizită în teren
precum și numărul de carcase înregistrate sunt prezentate în Tabelul 4-4 de
mai jos.

Tabel 4-4

Ieșirile în teren și rezultatele căutărilor de carcase
Perioada de
migrareprimăvara

Mortalitățile înregistrate Păsări /
Lilieci

Crt. No.

Data

1

30.01.2015

1

2

26.02.2015

0

3

03.03.2015

0

4

13.03.2015

0

5

20.03.2015

0

6

27.03.2015

0

7

02.04.2015

2

8

09.04.2015

0

9

21.04.2015

1

10

30.04.2015

0/1

11

05.05.2015

5

12

12.05.2015

1*

13

15.05.2015

1/2

14

22.05.2015

0

15

26.05.2015

0

16

24.06.2014

0

Total

14

* găsit în timpul altor activități întreprinse în parcul eolian
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Doar un număr redus de carcase (3 în total, subliniat cu albastru în tabelul de
mai jos) au fost în condiții bune pentru determinarea cauzei morții. Celelalte
11 carcase au fost de fapt rămășite parțiale – aripi, pene etc. Conform
metodologiei descrise în Planul de monitorizare a parcului eolian Crucea
Nord, pentru calculul statistic din raportul final se vor considera toate
mortalitățile găsite.
Un sumar al mortalităților este prezentat în Tabelul 4-5 de mai jos.
Tabel 4-3

Centralizator cu mortalitățile de păsări și lilieci observate în primul semestru
de monitorizare a funcționării parcului eolian Crucea Nord
Specia

Nume științific

Data

Nr. turbină.

Ciocârlie de câmp

Alauda arvensis

30.01.2015

36

Ciocârlie de câmp

Alauda arvensis

02.04.2015

19

Cinteză

Fringilla coelebs

02.04.2015

28

Ciocârlie de câmp

Alauda arvensis

21.04.2015

14

Vânturel

Falco tinnunculus

05.05.2015

31

Ciocârlie de Bărăgan

Melanocorypha calandra

05.05.2015

7

Ciocârlie de Bărăgan

Melanocorypha calandra

05.05.2015

8

Ciocârlie de câmp

Alauda arvensis

05.05.2015

10

Ciocârlie de Bărăgan

Melanocorypha calandra

05.05.2015

16

Ciocârlie de Bărăgan

Melanocorypha calandra

12.05.2015

43*

Ciocârlie de câmp

Alauda arvensis

15.05.2015

31

Subtotal Păsări

11

Liliacul pitic al lui Nathusius

Pipistrellus nathusii

30.04.2015

7

Liliacul pitic al lui Nathusius

Pipistrellus nathusii

15.05.2015

29

Liliacul pitic**

Pipistrellus Sp

15.05.2015

22

Subtotal Lilieci

3

* găsit în timpul altor activități în parcul eolian ;
** rămășițe parțiale, specia exactă nu a putut fi determinată

Figura 4.2 prezintă distribuția turbinelor și numerele acestora de identificare.
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Figura 4-2

Distribuția turbinelor și numerele acestora de identificare

4.4.2

Rata de înlăturare a carcaselor
Rata de înlăturare a carcaselor (ex: de către animale, de personal neautorizat)
și eficiența observatorilor au fost subiectul unor teste de calibrare neanunțate.
Această abordare este foarte utilă în înțelegerea relației dintre numărul de
carcase găsite și numărul de coliziuni.
În acest raport, rata de înlăturare a carcaselor a fost definită ca înlăturare prin
eliminare sau înlăturare din alte cauze (ex. aratul solului în perioadă agricola).
Pe perioada monitorizării (primul semestru al anului 2015) au avut loc trei
serii de teste de calibrare pentru acoperirea diferitelor variații ce țin de sezon,
de condițiile meteorologice, de activitățile agricole sau de abundența hranei
pentru păsări și lilieci.
Carcasele au fost plantate aleatoriu, așezarea acestora fiind schimbată de
fiecare dată.
Pentru prima dintre calibrări, care a vizat păsările de talie mare (ex. berze,
pelicani), am plasat carcase de fazani domestici adulți.
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Pentru a doua și a treia calibrare, s-au plasat 30 de carcase de porumbei,
vizându-se în principal observarea găsirii păsărilor de talie medie (ex. șoim,
păsări de apă).
S-a verificat înlăturarea carcaselor după un timp de 24 de ore.
Tabel 4-6

Date privind testările de calibrare a găsirii carcaselor
Test nr

Data

Mărimea păsărilor

I

30.01.2015

Medii- mari

II

12.03.2015

medii

III

05.05.2015

medii

În Raportul Anual de biodiversitate, luând în considerare rata de înlăturare a
carcaselor , ERM va calcula și prezenta rezultatele eficienței găsirii carcaselor și
estimarea coliziunilor datorate funcționării turbinelor.
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5

CONCLUZII PRELIMINARE
Un element al Raportului de Evaluare Suplimentară 10 a fost analizarea
potențialelor mortalități datorate coliziunii păsărilor ( cu focus pe speciile de
interes pentru Natura2000) care ar putea folosi site-ul pentru hrănire,
reproducere sau migrare. Pe baza datelor privind migrația de toamnă și de
primăvară culese în 2013, am calculat riscul de coliziune pe baza Modelului
Riscului de Coliziune (MRC) folosind metoda Benzilor versiunea 2005 (11).
Raportul de Evaluare Suplimentară din 2013 a fost elaborat cu luarea în
considerare atât a datele de migrație toamnă-primăvară, dar și a datelor
colectate pe perioada varii privind cuibărirea, date colectate atât prin metoda
PO-urilor cât și prin cea a transectelor. Evaluarea Suplimentară a încorporat
de asemenea date privind răpitoarele și speciile de interes.
Raportul de Evaluare Suplimentară a identificat și evaluat cinci specii de
păsări care au fost observate zburând în perimetrul parcului eolian la
înălțimea cu risc de coliziune (ex. vânturelul roșu, șorecarul, șorecarul mare,
acvila mică, gaia neagră) și care sunt specii de interes pentru protecție
avifaunistică (Natura 2000 - SPA) pe o rază de 10 km de parcul eolian.
Monitorizările păsărilor în perioada de reproducere au indicat Vânturelul roșu
și Șorecarul mare ca având activități specifice reproducerii în afara parcului
eolian. Nu s-a observat nici un cuib în vreo arie naturală din zona studiată. S-a
observat un singur vultur șerpar la o distanță de 5 km de parcul eolian Crucea
Nord, precum și un cuib de berze albe în satul Crucea la 3,2 km distanță.
Aceste păsări nu au fost însă zburând la înălțimea de coliziune în perimetrul
parcului eolian.
În general, rezultatele monitorizării din semestrul 1 al anului 2015 sunt
similare cu cele colectate în 2013, inclusiv în ceea ce privește riscul la coliziune.
Monitorizările din toamna lui 2013 au identificat opt specii zburând la
înălțimea de risc de coliziune , din care doar trei se suprapuneau cu cele
identificate de Evaluarea Adecvată( cea din August 2013). Aceste observații
vor fi validate după monitorizarea pe perioada migrației de toamnă din 2015,
iar rezultatele vor fi prezentate în Raportul Anual de Biodiversitate.

10 ERM, septembrie 2013 actualizat în noiembrie 2013. Raportul de Evaluare Suplimentară pentru parcul eolian Crucea
Nord, 108 MW
(11) Band W, Madders M & Whitfield D P Developing Field and Analytical Methods to Assess Avian Collision Risk at
Wind Farms. In: Janss G, de Lucas M & Ferrer M (eds) Birds and Wind Farms. Lynx edicions, Barcelona.
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Tabel 5-1

Speciile înregistrate la Înălțimea cu risc la coliziune în perimetrul parcului eolian
Crucea Nord (Primăvara 2013)
Evaluare
suplimentară
(Primăvară și vară
2013)

Toamna 2013

EA risc coliziune la
99% rata evitare

Risc coliziune
toamna 99 % rata
evitare

Vânturelul roșu
(Falco tinnunculus)
Șorecarul
(Buteo buteo)
Șorecarul mare
(Buteo rufinus)
Acvila mică
(Aquila pennata)
Gaia neagră
(Milvus migrans)

Vânturelul roșu

111.91

30.05

Șorecarul

77.44

68.59

Șorecarul mare

110.48

25.57

140.41
201.2
Șoimul rândunelelor
(Falco subbuteo)
Șorecar încălțat
(Buteo lagopus)
Uliu păsărar
(Accipiter nisus)
Acvilă țipătoare mică
(Aquila pomarina)
Eretele de stuf
(Circus aeruginosus)

234.31
323.95
157.05
180.32
218.67

Calculele riscului de coliziune din 2013 au avut la baza o rata de evitare de
către păsări de 99% și s-au referit la estimarea mortalităților în număr de ani.
În linii generale, rezultatele monitorizărilor din perioada ianuarie – iunie 2015
au validat estimările de coliziune din 2013 și au arătat că parcul eolian Crucea
Nord va avea un impact minor asupra biodiversității, așa cum a fost
prognozat în studiile de biodiversitate din perioada de pre-construcție.
Având în vedere populația fiecărei specii relevante, ERM consideră că efectul
operării parcului eolian Crucea Nord asupra păsărilor este nesemnificativ.
Singura remarcă se referă la impactul asupra Vânturelului roșu care pare să
fie superior celui preconizat anterior (ex. modelarea riscului de coliziune din
2013 cu rezultat de 1 mortalitate la fiecare 30,05 ani calculată la o rată de
evitare de 99%). Luând în considerare comportamentul de vânătoare, am
reevaluat riscul de coliziune la 1 mortalitate la 6,01 ani, cu o rată de evitare
redusă la 95%. Monitorizările viitoare vor oferi informații suplimentare care să
valideze noile estimări de risc de coliziune pentru Vânturelul roșu și pentru
alte specii relevante, dacă va fi cazul.
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Referitor la lilieci, până în prezent din observațiile realizate în parcul eolian
studiat, a fost identificată o singură specie care a înregistrat 3 carcase rezultate
din coliziunea cu palele turbinelor eoliene. Monitorizarea cu ajutorul
detectorului de ultrasuente a generat rezultate care confirmă faptul că specia
Pipistrellus nathusii este majoritară în sit, cu o abundență relativ scăzută.
Singurele zone care ar putea concentra chiroptere sunt cele adiacente clădirilor
abandonate din sit. Aceste clădiri prezintă oglindă de apă și potențiale
adăposturi utile pentru indivizi izolați. Cu toate acestea, în prezent acestea nu
adăpostesc colonii mari.
Având în vedere abundența scăzută a contactelor de ultrasunete și
identificarea unei singure specii care este majoritară în Dobrogea, impactul
negativ anual al parcului eolian Crucea Nord pare a fi mai redus față de
valorile înregistrate în areal (Măntoiu et al. 2015), îndeosebi pentru că se află
înconjurat de zone agricole, cu o fragmentare relativ scăzută a terenului, fapt
ce obligă o dispersie mult mai puternică în teritoriu a chiropterelor.
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