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PROGRAMUL DE MONITORIZARE AL BIODIVERSITĂȚII
Sem I
(DECEMBRIE 2015 –MAI 2016)
Parc eolian 50 W – comuna Siliștea, județul Constanța
Programul de monitorizare a biodiversității s-a realizat având în vedere obligaţiile
MIREASA ENERGIES SRL asumate prin Autorizaţia de Mediu nr. 329 din 11.11.2014 pentru
punctul de lucru – situat în comuna Siliștea, judeţul Constanța.
Planul de monitorizare asupra componentelor biodiversității locale specifice
arealului parcului eolian s-au desfășurat în perioada decembrie 2015 - mai 2016 (6 luni
calendaristice) pe amplasamentul parcului eolian situat în extravilanul comunei Siliștea,
județul Constanța, amplasament ce ocupă o suprafață de 28.80 hectare din care suprafaţa
construită este de 11,24 ha.
Obiectivele principale monitorizate în cadrul activității de cercetare realizate sunt:
 20 amplasamente turbine eoliene tip GOLDWIND 2,5 MW incluzând: fundații,
platforme de operare macara, drumuri de acces, drumuri de exploatare;
 Amplasament stație de transformare 20/110 kV (3900 mp) – parcela A53/4/2/2
lângă drumul de exploatare De56.
Accesul în zona amplasamentului pentru efectuarea activităților de monitorizare s-a
realizat cu acordul firmei de pază, din drumurile DN2A şi drumul comunal DC50, precum și
pe drumurile de exploatare și drumurile de acces din zona parcului eolian.
Fig. nr. 1 – Amplasamentul parcului eolian Mireasa 50 MW

5
MIREASA ENERGIES S.R.L – Program de Monitorizare sem I 2016

Galați, Str. Nufărului nr. 4, BL S13 sc. 4. Ap.66
Tel/Fax 0236708445, email:enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 14001: 2005
Registrul Național EIM; MMAP poz. 676

Programul de monitorizare a biodiversității în zona parcului eolian a inclus şi
identificarea impactului potențial produs de coliziunea avifaunei și a chiropterelor cu
turbinele eoliene din cadrul parcului eolian (20 turbine eoliene) – evaluarea mortalităților.
Amplasamentul monitorizat
Programul de monitorizare a biodiversității s-a realizat pe suprafaţa întregului parc
eolian, activitatea cuprinzând toate obiectivele parcului eolian inclusiv:
 drumuri de acces;
 platforme operare şi fundaţii;
 perimetre asociate turbinelor eoliene – terenuri agricole.
Figura nr. 2 – Plan amplasament parc eolian 50 W (partea A)
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Figura nr. 3 - Plan amplasament parc eolian 50 W (partea B)

1. SCOP ŞI OBIECTIVE
1.1. Scopul programului de monitorizare
Scopul, constă în monitorizarea diversităţii habitatelor, speciilor de floră şi faună
relaţionată cu operarea parcului eolian situat în comuna Siliștea, judeţul Constanța.
Cercetările asupra florei, faunei şi avifaunei au avut drept scop monitorizarea
diversităţii vegetale, a speciilor de fauna din cadrul parcului eolian MIREASA ENERGIES
SRL în scopul identificării impactului ca urmare a operării parcului eolian asupra
obiectivelor de mediu.
Raportul cuprinde rezultatele programelor de monitorizare lunare realizate, pe
parcursul perioadei decembrie 2015 – mai 2016, perioadă ce a surprins doar aspectele
fenologice caracteristice ciclului hiemal, prevernal şi vernal al speciilor de floră şi faună.
2. Obiectivele programului de monitorizare
Pe tot parcursul colectării datelor privind habitatele şi speciile de floră şi faună,
obiectivele urmărite au fost şi vor fi:
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 monitorizarea habitatelor/comunităţilor vegetale din suprafeţele vizate şi
vecinătatea acestora;
 monitorizarea speciilor de faună inclusiv speciile protejate şi strict protejate dacă
este cazul (OUG 57/2007 şi OUG 154/2008 cu modificările şi completările ulterioare) în
arealul parcului eolian şi vecinătatea acestuia;
 identificarea/aprecierea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de floră şi
faună de interes comunitar şi naţional din zona vizată;
 aprecierea posibilului impact semnificativ asupra tipurilor de habitate respectiv a
florei şi faunei de interes comunitar şi naţional;
 propunerea de măsuri pentru menţinerea stării favorabile de conservare a
habitatelor, speciilor de floră şi faună de interes naţional/comunitar în suprafeţele vizate şi
vecinătatea acestora.
3. CARACTERIZAREA ZONEI
Zona obiectivelor proiectului – 28,80 ha ce fac obiectul „Parcului eolian MIREASA”
(comuna Siliștea) este reprezentat în proporție de 100 % de terenuri agricole şi drumuri de
exploatare/drumuri de acces.
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Fig. nr. 4 – Planul parcului eolian în raport cu ariile naturale

Având în vedere distribuţia siturilor NATURA 2000 din zonă, cele mai apropiate situri
de protecţie specială avifaunistică şi situri de importanţă comunitară sunt localizate la o
distanţă de:
 ROSPA0002 Allah Bair - Capidava – 2,3 km;
 ROSCI0053 Dealul Alah Bair – 5 km;
 ROSPA0019 – Cheile Dobrogei– 1,9 km;
 ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia– 1,9 km;
4. PROGRAMUL DE MONITORIZARE
Programul de monitorizare a biodiversităţii în cadrul parcului eolian Mireasa este
menit să furnizeze o bază pentru evaluarea pe timp îndelungată a statutului biodiversităţii
în zonă şi eficacitatea implementării măsurilor de protecție.
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Monitorizarea realizată include evaluări atât ale condiţiei de bază a biodiversităţii din
zonă, cât şi a impactului produs prin operarea obiectivului autorizat, dar şi ale altor forme
de activităţi desfăşurate în areal (agricultură).
Evaluând statutul resurselor biodiversităţii de-a lungul timpului, programul de
monitorizare de asemenea evaluează presiuni şi ameninţări.
Programul de monitorizare a biodiversităţii în cadrul parcului eolian a fost împărţit şi
structurat pe fiecare grupare taxonomică de interes.
Sub aspectul amplasării parcului eolian în relaţie cu ariile naturale protejate de
interes comunitar din vecinătate, programul de monitorizare a pus accent pe monitorizarea
speciilor de faună: mamifere, reptile, păsări şi chiroptere; specii cu o mobilitate ridicată şi
care pot fi potenţial afectate de funcționarea şi operarea parcului eolian.
Habitate
In ceea ce priveşte structura habitatelor existente acestea sunt caracterizate de
terenuri agricole cultivate intensiv ce reprezintă 90% din habitatele parcului eolian. Pe
suprafețele destinate agriculturii, speciile cultivate sunt grâul (Triticum aestivum),
porumbul (Zea mays), floarea soarelui (Helianthus annuus) şi rapiţa (Brassica rapa) s.a.
Culturile agricole sunt însoțite de plante ruderale, care conviețuiesc cu plantele
cultivate profitând de condițiile speciale care se creează în agroecosisteme (aplicarea
îngrășămintelor, prelucrarea solului etc.)
Pentru restul terenurilor ce compun zona parcului eolian, vegetația erbacee se limitează la
suprafețe de mici dimensiuni situate intre monoculturile agricole, şi adiacente drumurile
de exploatare/drumurilor de acces şi platformelor de operare.
De menţionat este faptul că nici unul din habitatele prezente în cadrul parcului eolian
nu este de interes conservativ, habitatelor naturale lipsesc în totalitate din zona
monitorizată a parcului eolian.
Fauna
Programul de monitorizare a faunei din cadrul amplasamentului parcului eolian
Mireasa s-a realizat conform principiilor de monitorizare din tabelul nr.1.
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Tabel nr.1
Programul de monitorizare a faunei de vertebrate terestre
PLAN DE MONITORIZARE
GRUPARE
TAXONOMICĂ
Mamifere

Amfibieni,
Reptile

Păsări
cuibăritoare

Păsări de
pasaj

SCOP

OBSERVAŢII

1. Monitorizarea mamiferelor prezente
în cadrul amplasamentului;
2. Monitorizarea mamiferelor pe
terenurile limitrofe;
1.
Monitorizarea
herpetofaunei
prezente în cadrul amplasamentului;
2. Monitorizarea speciilor de amfibieni
şi reptile pe terenurile limitrofe;
1.Monitorizarea speciilor cuibăritoare
de pasări în cadrul amplasamentului;
2. Monitorizarea speciilor cuibăritoare
de pasări în zonele învecinate
perimetrului de exploatare;

Identificarea
în
teren
a
mamiferelor
în
perioadele
activității maxime ale acestora
(aprilie-septembrie)
Identificarea în teren a speciilor de
amfibieni şi reptile în perioadele
activității maxime ale acestora
(aprilie-septembrie)
Înregistrarea avifaunei în diferite
aspecte sezoniere.
Identificarea
efectivelor,
a
distribuției speciilor, a numărului
de perechi cuibăritoare/cuiburi
etc.
Observarea speciilor de pasaj în
perioada migrației de primăvara
(martie-aprilie)
şi
toamna
(septembrie-noiembrie).
Identificarea efectivelor speciilor, a
localizării acestora etc.
Identificarea speciilor de pasări
oaspeți de iarna în perioada
hibernala
(decembrie-martie).
Localizarea speciilor, a efectivelor,
a deplasărilor speciilor etc.

1. Monitorizarea migraţiei speciilor de
pasări în perimetrul exploatării;
2. Monitorizarea speciilor de pasări
migratoare
în
vecinătatea
amplasamentului;

1. Monitorizarea speciilor de pasări
oaspeți de iarna pe amplasamentul
Păsări
studiat;
oaspeţi de
2. Monitorizarea deplasărilor pasărilor
iarnă
oaspeți de iarna în zonele învecinate
perimetrului de exploatare;
1. Monitorizarea speciilor de lilieci pe Localizarea zonelor de odihnă, a
amplasamentul studiat;
efectivelor, a deplasărilor speciilor
Chiroptere
2. Monitorizarea deplasărilor liliecilor etc.
în perimetrul parcului eolian;
Stabilirea perioadei de monitorizare a dinamicii faunei în zona parcului eolian s-a bazat
pe fenologia grupelor de specii şi având în vedere condițiile climatice ale amplasamentului
stabilindu-se astfel perioadele favorabile/optime conform tabelului de mai jos:
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Tabel nr.2
Perioada de realizare a monitorizării biodiversității
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct.

Nov. Dec.

Habitate şi
flora
Păsări
cuibăritoare
Păsări
sedentare
Păsări
de
pasaj
Păsări care
iernează
Amfibieni
Reptile
Mamifere
Nevertebrate
terestre
Legendă:
Perioada favorabilă

Perioada optimă

Programul de monitorizare a avifaunei
Observaţiile privind populaţiile de păsări, biologia, ecologia, etologia, precum şi
dinamica acestora au fost studiate în toate perioadele fenologice. Aceste monitorizări
sistematice au fost efectuate în perioada decembrie 2015 – mai 2016.
Efectivele de păsări cuibăritoare, a speciilor sedentar eratice, de pasaj şi a celor care
iernează au fost monitorizate în cadrul parcului eolian.
Motivele au fost:
1. Cuibărirea păsărilor în cadrul parcului eolian;
2. Existenţa pasărilor de pasaj;
3. Populaţiile de păsări prezente se pot evalua global în mod corelat, din punct
de vedere calitativ şi cantitativ, pe parcursul unui an, precum şi evaluarea
eventualului impact provocat de operarea parcului eolian.
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Perioada de studiu pentru avifaună
Perioada de studiu precum şi calendarul deplasărilor în teren pentru monitorizarea
speciilor de păsări au fost selectate astfel încât să cuprindă perioadele optime şi favorabile
pentru fiecare categorie de păsări: oaspeţi de iarnă OI, sedentare-eratice SE, specii în pasaj
SP, migraţia de primăvară, oaspeţi de vară OV, perioada de cuibărit şi perioada de iarnă
urmând a se monitoriza inclusiv migraţia de toamnă.
În zona parcului eolian dinamica speciilor de păsări pe anotimpuri este următoarea:
 aspectul hiemal (decembrie – februarie) – sunt observate păsări sedentare şi
oaspeţi de iarnă;
 aspectul prevernal (martie – aprilie) – începe migraţia de primăvară;
 aspectul vernal (mai) – începe perioada de reproducere (stabilirea teritoriului,
construirea cuibului, depunerea pontei, începerea clocitului);
Perioadele de studiu a dinamicii speciilor în arealul parcului eolian Mireasa s-a bazat
pe o planificare anuală funcție de perioada fenologică fiind aplicate metode de studiu
specifice conform tabelului de mai jos:
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Tabel nr. 3
Perioada de studiu pentru avifaună
Acţiuni

Metode de studiu
D

Analiza populaţiilor speciilor de păsări pe parcursul sem. I
Metoda transectelor/
Evaluarea efectivelor speciilor de păsări de iarna
Identificare vizuală
Identificare sonoră
Metoda transectelor/
Identificarea cartierelor de iernare pentru avifaună
Identificare vizuală
în perimetru parcului şi în vecinătatea acestuia.
Identificare sonoră
Metoda transectelor/
Evaluarea efectivelor speciilor de păsări clocitoare
Identificare vizuală
Identificare sonoră
Evaluarea efectivelor de pasări ce tranzitează
Metoda transectelor/
amplasamentul studiat în timpul migraţiei;
Metoda punctului fix
Păsări aflate în pasaj, pentru odihnă s-au pentru
Identificare vizuală
hrană
Identificare sonoră
Metoda traseelor
Evaluarea efectivele speciilor de păsări răpitoare
Identificare vizuală
clocitoare
Identificarea vizuala a cuiburilor
Metoda traseelor/Metode specifice
Evaluarea efectivelor speciilor de păsări răpitoare
speciilor de păsări răpitoare
ne-clocitoare
Metoda punctului fix
Abundenţa speciilor migratoare
Identificarea traseelor de migraţie
Metoda punctului fix
Intensitatea folosirii spaţiului aerian în timpul zilei
Metodologia punctelor favorabile de
de către speciile de păsări migratoare
observaţie
Înălţimea de zbor în raport cu obiecte fixe (stâlpi,
Metodologia de observaţie directă –
arbori etc.)
puncte de observaţie

Planificarea activităţilor pe
parcursul semestrului I
I
F
M
A
M
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Estimarea abundenţei păsărilor care folosesc zona
pentru hrănire, odihna sau cuibărit
Analiza utilizării habitatelor pentru cuibărit şi
hrănire din zona proiectului de către speciile de
păsări cheie

Metodologia de observaţie directă –
puncte de observaţie
Metodologia de observaţie directă –
puncte de observaţie
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Avifauna în migraţia de primăvară şi toamnă
De interes pentru zona parcului eolian şi implicit pentru zona Dobrogei de Sud sunt
următoarele rute de migrație:
 Drumul sarmatic vine din Rusia de sud-vest, până peste Bosfor, în Asia-Mica. Acest
drum se poate identifica cu vechiul drum Bosfor-Suez al lui Lucanus. El este
frecventat de laride, limicole, gâște, rate, cocori, pelicani, dropii şi spurcaci;
 Drumul pe țărmul Marii Negre, o ramificație a drumului sarmatic, frecventat mai
ales de laride, limicole (becatine, limoze) şi pelicani;
 Drumul pontic, vechiul drum al lui Menzbier (1895), constatat şi de Almasy (1898),
apoi de Floricke (1918), în Delta, vine din nord, nord-est, aducând păsările din
Europa central-nordică şi Rusia vestică. Acest drum este frecventat de gâște,
gârlițe, raţe, cocori, berze, grauri, porumbei, prepelițe;
 Drumul sitarilor, venind din N-E spre S-V, în front larg, se răspândește de la
Luncavița pana spre pădurea Letea din Delta Dunării.

Habitate/perioade

Vară
Iarnă
Primăvară/toamnă

Vară
Iarnă
Primăvară/toamnă
Habitate deschise – terenuri agricole, pajişti

Localităţi – zone rurale

radiotelemetrie

Verificări de scorburi

Verificări efectuate în
peşteri

Plase, capcane tip
harpă – habitate de
hrănire
Plase capcane tip
harpă – adăposturi
subterane
Verificări efectuate în
clădiri

Detectoare de
ultrasunete

Verificare de
adăposturi artificiale

Excremente, rămăşiţe
de insecte

Ingluvii de bufniţă

Exemplare călcate de
maşini

Observaţii vizuale

Monitorizarea chiropterelor
Tabel nr. 4

Program de monitorizare chiroptere
Metode de inventariere

5. METODOLOGIA APLICATĂ
În scopul furnizării informaţiei suficiente pentru evaluarea impactului asupra
mediului, a biodiversităţii în mod particular, a fost abordată o metodologie de lucru
complexă ce a făcut apel atât la practicile de investigare tradiţională, cât şi la cele mai
moderne tehnici inclusiv RSII - interpretarea aerofotogramelor şi a imaginilor satelitare
(Remote Sensing Imagery Interpretation) respectiv GIS.
Metoda de monitorizare a nevertebratelor
Monitorizarea populaţiilor de nevertebrate s-a făcut prin observaţii directe ale
speciilor de nevertebrate. Metoda de colectare a informaţiilor pentru entomofauna este
reprezentată prin observaţia directă (marşrut) în perimetrul destinat implementării
proiectului.
Nu s-a colectat material biologic, identificarea realizându-se prin fotografie macro
ulterior determinat pe grupe la nivel de grup sistematic sau specie utilizând o serie de
determinatoare de specialitate.
Metoda de monitorizare a Herpetofaunei
Pentru monitorizarea herpetofaunei perimetrului parcului eolian s-a utilizat metoda
observaţiei directe (marşrut) pe relevee dispuse de-a lungul unor transecte pe lungimea
perimetrului implicat. Principiul acestei metode constă în faptul că, în ecosisteme deschise
sau acoperite, în tot cursul anului, pe o fâşie (transect), de o lungime şi o lăţime dinainte
stabilite, se numără indivizii unei singure specii sau indivizii mai multor specii, care trăiesc,
cuibăresc sau se afla în trecere pe suprafaţa acestui biotop.
Monitorizarea chiropterelor
Pentru studiul asupra chiropterelor s-au avut în vedere tipografie zonei precum și
tipurile de drumuri de zbor pe care le parcurg:
 de la adăpost la locul de hrănire (acestea pot fi de-a lungul şirurilor de copaci sau
tufişuri, în păduri, la lizieră sau în spaţiu deschis);
 de la adăpostul de vară la cel de iarnă şi invers (acestea sunt rute de migraţie,
efectuate în spaţiu deschis sau de-a lungul şirurilor de copaci).
În ceea ce priveşte zonele de hrănire, liliecii preferă zonele împădurite, liziera
pădurilor, poienile, habitatele umede şi localităţile. Locurile de adăpost frecvent întâlnite la
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chiroptere o constituie pădurile, parcurile (lilieci de scorbură), localităţile (lilieci antropici)
şi adăposturile subterane (lilieci de peşteră).
Pentru zona României activitatea liliecilor începe cu perioada martie – noiembrie iar în
perioada rece aceştia hibernează (decembrie - februarie). Lunile martie – aprilie şi
septembrie – octombrie sunt perioade de migraţie în care liliecii se deplasează de la
adăposturile de iarnă la cele de vară şi invers.
Pentru uşurarea identificării potenţialelor habitate pentru lilieci existente în zona s-au
consultat o serie de surse de informaţii. Acestea au inclus:
 fotografii aeriene/hărţi ale zonei analizate;
 hărţi cu răspândirea speciilor de lilieci în România;
 înregistrările asupra adăposturilor cunoscute şi asupra liliecilor observaţi;
 date asupra migraţiei liliecilor europeni.
Studiul asupra liliecilor s-a desfăşurat prin metoda de monitorizare pe transect cu
detectoare de ultrasunete Bat Box Duet II şi Bat BoxBaton.
Monitorizare avifaună
Metodele de cercetare în ornitologie se pot grupa în doua categorii distincte:
 metode calitative - care au scopul stabilirea diversităţii specifice;
 metode ecologice cantitative - care urmăresc determinarea rolului păsărilor în
echilibrul dinamic al ecosistemelor, (S. Frontier & D. Pichod-Viale 1995, Colin J. Bibby
& Neil D. Burgess 2007).
Alegerea metodelor de cercetare privind monitorizare avifaunei s-a realizat în funcţie
de scopul urmărit şi de tipul şi caracteristicile habitatelor pe care populaţiile de păsări le
frecventează în cadrul parcului eolian.
In cazul parcului eolian Mireasa s-au utilizat cercetarea prin monitorizare spațială.
Această metodă se utilizează pentru estimarea indivizilor diferitelor populaţii de păsări pe
suprafeţe cunoscute ca mărime.
Estimarea densităţii pasărilor folosind metoda transectelor
Transectele sunt utile pentru densităţi mici, specii mai mobile şi ecosisteme omogene.
Poziţionarea începutului transectelor se face randomizat. Acesta e unul din punctele de
referinţa al evaluării distantei: transectele care sunt poziţionate fără legătură cu distribuţia
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păsărilor duc la estimări neinfluenţate de densităţi,care pot fi apoi extrapolate la alte arii
ale unui ecosistem de acelaşi tip. Transectele au fost dispuse pe amplasamentul parcului
eolian fiind orientate pe drumurile de exploatare ce asigura accesul în întreaga zona a
parcului eolian. Folosirea unei astfel de reţele a uşurat identificarea și verificarea
elementelor ce influenţează mărimea populaţiilor de păsări.
Estimarea distantei şi numărarea indivizilor la fiecare observaţie sunt tot ceea ce
trebuie pentru calcularea densităţii, dar s-au mai înregistrat şi următoarele elemente:


tipul de observaţie (ex. pasarea a fost văzută stand sau în zbor sau s-a auzit

cântecul);
 momentul zilei pentru fiecare observaţie;
 înălţimea la care se afla (ex. sol, subarboret, trunchi, ramuri, coronament).
Aceste informaţii vor fi folositoare în studiul biologiei speciilor cercetate şi în faza de
analiză şi interpretare a rezultatelor.
Prezentul program este rezultatul etapelor de observaţii, reflectând activităţile
păsărilor în zona analizată şi vecinătatea parcului eolian Mireasa.
Înregistrarea datelor colectate prin toate metodele s-a făcut pe fise de observaţie
precum şi pe harţi acolo unde a fost cazul.
Conform clasificării Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii, fauna întâlnită în
zona studiata, a fost clasificata conform următoarelor categorii:
1. Criticaly endangered (CR)- Specie în stare critica,
2. Endangered(EN)- Specie ameninţată cu dispariţia,
3. Vulnerable(VU)- specie vulnerabila;
4. Near Threatened (NT)- specie aproape ameninţată;
5. Least Concern (LC)- specie cu risc redus de ameninţare;
6. Data deficient(DD)- date deficitare;
7. Non evaluated (NE)- Fără date.
Speciile ”ameninţate” sunt cele încadrate în primele trei categorii. Pentru analiza
rezultatelor s-au folosit diferiţi parametri ecologici: abundenta, dominanta, constanta,
indicele de semnificaţie ecologică şi diferiţi indici de diversitate şi similaritate.
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Materiale folosite în realizarea protocoalelor de monitorizare
 software şi hardware de specialitate utilizat pe toată perioada de realizarea a
programului de monitorizare a biodiversităţii în arealul analizat;


sisteme de calcul performante;

 aplicaţii atât gratuite cât şi comerciale pentru realizarea hărţilor (GIS);
 echipamente de observaţii terestre: GPS, busole, aparate foto, lunete, binoclu,
lupe, etc.


materiale pentru captură specii: fileu entomologic, capcane interceptare;

 determinatoare specii, sisteme de măsură: cântar, rulete, fişe de teren;
 planuri topografice, hărţi ale habitatelor, etc.
Echipamente utilizate pentru monitorizare:
 echipamente foto – Nikon D90, D3000, D7100;
 obiective zoom – 500 mm;
 binoclu Nikon 8x42; 10x50;
 luneta monoculara (25x 80);
 Determinator specii, etc.
6. REZULTATE
6.1. Informaţii despre biotopurile din zona de studiu - prezentarea generală a
vegetaţiei
Având în vedere amplasamentul parcului eolian Mireasa ce este situat în proporţie
de 100% pe terenuri agricole şi nu sunt prezente habitate naturale sau specii floristice de
interes naţional şi comunitar, activitățile de monitorizare a biodiversității s-au concentrat
pe grupele taxonomice ce pot fi influenţate direct sau indirect de operarea parcului eolian.
Astfel grupele taxonomice implicate în programul de monitorizare sunt: păsările şi liliecii.
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Structura habitatelor – analiza florei – specii – asociaţii vegetale
În urma evaluării şi investigaţiilor de teren realizate în zona studiată, nu s-au
identificat specii de floră şi habitate ce aparţin speciilor de plante enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/ CEE.
În urma investigaţiilor în teren, pe întreaga suprafaţă studiată, nu au fost identificate
habitate de interes conservativ. Habitatele identificate, au o valoare conservativă redusă
fiind reprezentate după cum urmează:
 terenurile agricole cultivate intensiv şi asociaţii sagetale şi ruderale;
 habitate din lungul căilor de comunicaţie;
 tufărişuri –în zona analizată cantonate în extremitatea parcului eolian în
vecinătatea canalelor de irigații.
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Tabel nr. 5
Specii identificate în cadrul asociaţiilor ruderale şi sagetale:

Nr.

Taxon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Atriplex patula
Ballota nigra
Cichorium intybus
Salsola kali
Xanthium strumarium
Sorghum halepense
Conium maculatum
Xanthium italicum
Arabidopsis thaliana
Echinochloa crus-galli
Portulaca oleracea
Euphorbia helioscopia
Euphorbia virgata
Lactuca saligna
Echium vulgare

16

Chenopodium album

17
18
19
20
21
22
23

Verbascum phlomoides
Papaver rhoeas
Centaurea diffusa
Setaria pumila
Setaria verticillata
Delphinium orientale
Hordeum murinum

Denumire
popular
Căpriţa
Cătuşa
Cicoarea
Ciurlan
Holeră, cornuţi
Costrei
Cucuta
Holeră, cornuţi
Gâscariţă
Iarbă bărboasă
Iarbă grasă
Laptele câinelui
Laptele cucului
Lăptucă
Iarba şarpelui
Loboda
porceasca
Lumânărică
Mac sălbatic
Mături
Mohor
Mohor agăţător
Nemţişor
Orzul şoarecilor

Familia

Endemice

Chenopodiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Gramineae
Apiaceae
Asteraceae
Brasicaceae
Poaceae
Portulacaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Asteraceae
Boraginaceae

-

Statut
(G. Dihoru şi
G. Negrean 2009 )
-

Chenopodiaceae

-

Scrophulariaceae
Papaveraceelor
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Poaceae

-

OUG
57/2007

Directiva
Habitate

Convenţia de la
BERNA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nr.

Taxon

24

Artemisia campestris

25
26
27
28
29
30
31
32

Rapistrum perene
Eryngium campestre
Chenopodium album
Amaranthus retroflexus
Sonchus asper
Cynodon dactylon
Leonurus cardiaca
Chenopodium botrys

33

Capsella bursa-pastoris

34
35
36

Polygonum aviculare
Descurainia sophia
Convolvulus arvensis

Denumire
popular
Pelin
nemirositor
Rapiţă
Scaiul dracului
Spanac sălbatic
Ştir porcesc
Susai aspru
Pir gros
Talpa gâştei
Tămâiţă
Traista
ciobanului
Troscot
Voinicica
Volbură

Familia

Endemice

Statut
(G. Dihoru şi
G. Negrean 2009 )

Asteraceae

-

-

-

-

-

Brasicaceae
Apiaceae
Chenopodiaceae
Amarathaceae
Asteraceae
Poaceae
Lamiaceae
Chenopodiaceae

-

-

-

-

-

Brassicaceae

-

-

-

-

-

Polygonaceae
Brassicaceae
Convolvulaceae

-

-

-

-

-
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OUG
57/2007

Directiva
Habitate

Convenţia de la
BERNA

Dintre cele 36 de specii identificate în acest tip de habitat nici una nu face parte dintre
speciile listate în anexele legilor naţionale şi directivele europene cu obiect conservarea
naturii. De asemenea nu fac parte dintre speciile listate în cele 5 liste roşii produse de
diferiţi specialişti români.
Habitate din lungul căilor de comunicaţie (drumuri de acces/ exploatare) –
R8701
Acest tip de habitat este localizat de-a lungul drumurilor din cadrul parcului eolian din
zona analizată precum şi în vecinătate pe lungimea canalelor de desecare/irigații
(neutilizate).

Tabelul nr. 6

Lista speciilor identificate şi statutul lor de conservare
Nr.

Taxon

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

Achillea setacea
Arctium tomentosum
Aristolochia clematitis
Artemisia absinthium
Ballota nigra
Brachypodium silvaticum
Carduus hamulosus

8.

Chenopodium album

10.
11.
12.
13.
14.

Chrysanthemum
corymbosum
Conium maculatum
Erysimum campestre
Festuca pseudovina
Festuca valesiaca
Onopordum acanthium

15.

Papaver rhoeas

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Plantago major
Poa angustifolia
Polygonum aviculare
Rubus caesius
Sambucus ebulus
Sonchus arvensis
Taraxacum officinale
Trifolium alpestre

9.

Familia

Endemice

Coada şoricelului
Brusture
Cucubetica
Pelin
Cătuşă
Obsigă, holub
Armirai sălbatic
Loboda
porceasca

Asteraceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Poaceae
Asteraceae

-

Statut
(G. Dihoru şi
G. Negrean 2009 )
-

Chenopodiaceae

-

-

-

-

-

Năpraznic

Asteraceae

-

-

-

-

-

Cucuta
Scaiul dracului
Păiuşul
Paius stepic
Scai măgăresc
Mac roşu de
câmp
Pătlagină mare
Firuţa
Troscot
Mur de mirişte
Bozul
Susai
Păpădie
Trifoi

Apiaceae
Brassicaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae

-

-

-

-

-

Papaveraceelor

-

-

-

-

-

Plantaginaceae
Poaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Caprifoliaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae

-

-

-

-

-

Denumire
popular

OUG
57/2007

Directiva
Habitate

Convenţia
de la
BERNA

-

-

-
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Nr.

Taxon

Denumire
popular

Familia

Endemice

24.
25.
26.

Urtica dioica
Vicia cracca
Xanthium italicum

Urzica mare
Măzăriche
Holeră, cornuţi

Urticaceae
Fabaceae
Asteraceae

-

Statut
(G. Dihoru şi
G. Negrean 2009 )
-

OUG
57/2007

Directiva
Habitate

Convenţia
de la
BERNA

-

-

-

Dintre cele 26 de specii identificate în acest tip de habitat nici una nu face parte dintre speciile listate în anexele legilor naţionale şi
directivele europene cu obiect conservarea naturii. De asemenea nu fac parte dintre speciile listate în cele 5 liste roşii la nivel naţional.
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Tufărişuri
Arbuştii sunt, în general, rari în aria analizată, aceştia regăsindu-se solitari, în special la
limita dintre terenurile agricole şi căile de comunicaţie, existente în zona analizată.
Este un habitat important care furnizează hrană (fructe), adăpost şi loc de cuibărit pentru
unele păsări, adăpost şi loc de hrănire pentru unele mamifere.
Tabelul nr. 7

Nr.

1
2
3

Taxon

Crataegus
monogyna
Rosa canina
Prunus spinosa

Speciile de arbuşti observate în zonă
Statut
(G.
Convenţia
Denumire
Dihoru
OUG
Directiva
Familia Endemice
de la
popular
şi G.
57/2007 Habitate
BERNA
Negrean
- 2009 )
Păducel

Rosaceae

-

-

-

-

-

Măceş
Porumbar

Rosaceae
Rosaceae

-

-

-

-

-

ENTOMOFAUNA
Entomofauna este dominată de reprezentanţii ordinului Orthoptera, Lepidoptera,
Hetereptora Diptera, Homoptera, specii caracteristice agroecosistemelor şi biocenozelor
ruderalizate sesizate.
Speciile sunt puternic influenţate de factorii fizici şi chimici ai mediului atât în ceea ce
priveşte structura taxonomică, dimensiunile populaţiilor cât şi activitatea lor fiziologică. În
acest fel diversitatea taxonomică, morfologică, fiziologică şi genetică a populaţiilor apar ca
răspuns la variaţii ale factorilor de mediu.
Speciile de etomofaună din zona analizată, sunt semnalate în tabelul de mai jos:
Tabel nr. 8
Specii de nevertebrate identificate în arealul analizat
Specii de faună care sunt specifice zonei monitorizate
Denumire specie
Denumire comună
Nevertebrate
Adalia bipunctata
buburuză
Anisoplia austriaca
cărăbuşul cerealelor

28
MIREASA ENERGIES S.R.L – Program de Monitorizare sem I 2016

Galați, Str. Nufărului nr. 4, BL S13 sc. 4. Ap.66
Tel/Fax 0236708445, email:enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 14001: 2005
Registrul Național EIM; MMAP poz. 676

Specii de faună care sunt specifice zonei monitorizate
Denumire specie
Denumire comună
Nevertebrate
Apis mellifera
albină
Aranea diadema
păianjenul cu cruce
Coccinella septempunctata
gărgăriţă
Culex pipiens
tânţarul comun
Decticus verrucivorus
cosaş
Erythromma viridulum
Eurygaster integriceps
gândacul bălos
Formica rufa
furnică
Gryllus campestris
greierul-de-cîmp
Lycaena dispar
fluturele de foc
Melanargia galathea
fluturele alb
Melanostoma scalare
Pieris brassicae
fluturele alb al verzei
Pieris rapae
fluturele alb al rapiţei
Plebeius argus
Pyrrhocoris apterus
vaca domnului
Tettigonia viridissima
lăcusta verde
Vanessa atalanta
admiral roşu
Vanessa cardui
fluturele de scaieţie
Vespa germanica
viespe
AMFIBIENI ŞI REPTILE
Vertebratele (amfibieni şi reptile) prezente în zona analizată sunt puţin numeroase atât ca
număr de specii cât şi ca număr de indivizi, ele făcând parte din rândul consumatorilor de ordin
superior. Având în vedere aşezarea geografică a României din punct de vedere climatic
(temperat - continentală), speciile de reptile şi amfibieni sunt animale poichiloterme hibernând
în perioada rece a anului, prezenţa acestora pe arealul analizat a fost slab reprezentată în
intervalul în perioada de monitorizare.
Tabel nr. 9
Specii de amfibieni şi reptile prezente/semnalate
Nr
crt.

Specia

Denumirea
populară

1

Pelobates fuscus

broasca de

Specie protejată
IUCN
inclusă în Cartea
Directiva
RED
Roşie a
Habitate
LIST
vertebratelor din
România
Amfibieni
LC
Anexa 5
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pământ
2
3

Lacerta agilis
Lacerta viridis

Şopârla cenuşie
Guşterul

Reptile
LC
LC

-

Anexa 4
Anexa 4

Anexa 4A
Anexa 4A

MAMIFERE
Fauna de mamifere prezentă în zonă este caracteristică pentru mediul în care se practică o
agricultură intensivă. Speciile semnalate, au o valoare conservativă redusă atât la nivel naţional
cât şi comunitar.
Tabel nr. 10
Specii de mamifere prezente/posibil prezente în arealul analizat
Specii de faună care sunt specifice zonei
monitorizate
Denumire specie
Denumire comună
Mamifere
Lepus europaeus
iepure de câmp
Vulpes vulpes
vulpe
Microtus arvalis
şoarece berc
Apodemus agrarius
şoarece de câmp
Erinaceus concolor
arici
Fig. nr. 5 Vulpes vulpes în aria proiectului

CHIROPTERE
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Zona studiată în general poate fi caracterizată cu o activitate redusă a liliecilor, datorită
lipsei adăposturilor (cu excepţia localităţilor învecinate), iar habitatul dominant prezent în
zonă (terenuri agricole cultivate intensiv) au o importanţă foarte redusă ca habitate de hrănire
pentru lilieci.
În perioada de monitorizare nu au fost identificate coridoare de zbor importante,
elemente de conexiune între adăposturi şi habitate de hrănire. De menţionat este faptul, că
perioada (decembrie – mai) activitatea liliecilor este nula, deoarece aceştia în perioada rece a
anului hibernează. Hibernarea durează din octombrie până în aprilie, uneori se prelungeşte
până în mai.
AVIFAUNA
Speciile de avifaună identificate în zona parcului eolian au fost reprezentate prin:


specii de păsări specifice agrocenozelor, ce staționează în cenozele respective

sau se afla în căutare de hrana: Alauda arvensis – ciocârlie de camp, Merops apiaster – prigorie,
Pica pica – coțofana, Corvus frugilegus – cioara de semănătura, Corvus corone cornix – cioara
griva, Sturnus vulgaris - graur, Passer montanus – vrabie de câmp, Miliaria calandra – presura
sură s.a.
Specii de avifauna, identificate pe suprafețele mai mari ce acoperă și suprafață parcului
eolian, aflate în căutare de hrana pe perimetrul analizat: Buteo buteo – șorecar mare,
Streptopelia turtur - turturica, Streptopelia decaocto – guguștiuc, Merops apiaster – prigorie.


specii de păsări antropofile din localitățile învecinate parcului eolian ce

tranzitează zona pentru hrănire: Columba livia domestica – porumbel domestic, Hirundo rustica
– rândunica, Passer domesticus - vrabie de casă. s.a.


specii de păsări răpitoare întâlnite în zona de studiu în perioada monitorizării:

Buteo buteo (șorecar comun), Buteo rufinus (șorecar mare), Falco tinnunculus, Falco vespertinus
(vânturei), etc.
In cadrul programului de monitorizare a speciilor de păsări ca urmare a activității
biologice a acestora (oaspeți de iarna, oaspeţi de vară, sedentar eratice şi cuibăritoare) în zona
parcului eolian s-a realizat monitorizarea lunară a efectivelor de păsări în perioadele fenologice
specifice.
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În urma monitorizărilor realizate în perioada decembrie 2015 - mai 2016 au fost
semnalate următoarele specii conform tabelului nr. 11.
Tabel nr. 11
Rezultatele monitorizării lunare a speciilor de păsări (prezenţa în cadrul parcului eolian Mireasa)
Nr.
Crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nume ştiinţific
Alauda arvensis
Buteo buteo
Calandrella
brachydactyla
Carduelis
carduelis
Ciconia ciconia
Circus cyaneus
Columba livia
domestica
Corvus corone
cornix

Denumire
populară

XII

I

II

III

IV

V

Ciocârlie
Şorecar comun
Ciocârlie de
stol

-

-

-

2

-

10
1

-

-

-

1

8

26

Sticlete

-

-

-

2

2

20

Barza albă
Erete vânat
Porumbel
domestic

-

-

-

7
-

-

5
2

-

-

-

15

5

8

Cioară grivă

20

18

33

34

27

15

14

36

45

46

36

>100

21
-

16
-

14
-

16
-

13
-

>50
1
2

-

-

-

2

13

1

-

-

-

1

11

2

-

-

-

2

9

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

12
-

42
-

-

38
27

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

2

12

15

18

30

29

>50

Cioară de
semănătură
Stâncuța
Prepeliţa
Cucul

9.

Corvus frugilegus

10.
11.
12.

Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Emberiza
Presura sura
calandra
Emberiza
Presură
citrinella
galbenă
Fringilla coelebs
Cinteză
Falco
Vânturelul roşu
tinnunculus
Vânturel de
Falco vespertinus
seară
Galerida cristata
Ciocârlan
Hirundo rustica
Rândunica
Sfrancioc cu
Lanius minor
frunte neaga
Codobatura
Motacilla alba
alba
Codobatura
Motacilla flava
galbena
Passer
Vrabie de casă

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nr. indivizi identificaţi/luna
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

domesticus
Passer montanus
Perdix perdix
Phasianus
colchicus
Pica pica
Streptopelia
turtur
Streptopelia
decaocto
Sturnus vulgaris
Upupa epops

Vrabie de câmp
Potârniche

14
-

10
-

35
-

41
2

6
-

>50
2

Fazan

-

-

-

4

3

1

Coțofană

-

8

19

12

17

5

Turturica

-

-

-

-

-

3

Guguştiuc

-

-

-

8

10

8

Graur
Pupăză

-

-

<100
-

>100
-

>50
-

>100
2

Tabel nr. 12
Numărul total de indivizi/specii semnalaţi în perioada Decembrie 2014 – Noiembrie 2015
Nume ştiinţific

Denumire populară

Nr. total de
indivizi

Alauda arvensis
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Circus cyaneus
Columba livia domestica
Corvus corone cornix
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Fringilla coelebs
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius minor
Motacilla alba
Motacilla flava
Passer domesticus
Passer montanus
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Pica pica

Ciocârlie
Şorecar comun
Ciocârlie de stol
Sticlete
Barza albă
Erete vânat
Porumbel domestic
Cioară grivă
Cioară de semănătură
Stâncuța
Prepeliţa
Cucul
Presura sura
Presură galbenă
Cinteză
Vânturelul roşu
Vânturel de seară
Ciocârlan
Rândunica
Sfrancioc cu frunte neaga
Codobatura alba
Codobatura galbena
Vrabie de casă
Vrabie de câmp
Potârniche
Fazan
Coțofană

10
3
35
24
12
2
28
147
177
80
1
2
16
14
11
1
1
92
27
2
5
2
104
106
4
8
61
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Nume ştiinţific

Denumire populară

Nr. total de
indivizi

Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Upupa epops

Turturica
Guguştiuc
Graur
Pupăză

3
26
>350
2

Fig. nr.6 - Total de specii identificate în perioada de monitorizare (decembrie 2015 – mai

Nr. total de indivizi/specie identificati

2016)
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Specii indentificate in sem I

Tabel nr 13
Rezultatul monitorizării avifaunei pe amplasamentul parcului eolian în perioada
decembrie 2015 – mai 2016
Nr.
crt.

Nume
ştiinţific

1.

Alauda
arvensis

2.

Buteo buteo

3.
4.

Calandrella
brachydactyla
Carduelis

Denumire
populară
Ciocârlie
Șorecar
comun
Ciocârlie
de stol
Sticlete

Categoria
fenologică

Ecologia
speciei

Clasificare
IUCN
RED LIST

OV

TERESTRU

LC

S

TERESTRU

LC

S

TERESTRU

LC

S

TERESTRU

LC
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Observaţii
specie în zbor /
identificata după cântecul
caracteristic
exemplare singular aflate
în zbor
grupuri de păsări în
zbor/pe sol
grupuri de păsări/in
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Nr.
crt.

Nume
ştiinţific

Denumire
populară

Categoria
fenologică

Ecologia
speciei

Clasificare
IUCN
RED LIST

carduelis
5.

Ciconia
ciconia

Barza albă

OV

TERESTRU
/ACVATIC

LC

6.

Circus
cyaneus

Erete vânat

S

TERESTRU

LC

7.

Columba livia
domestica

Porumbel
domestic

S

TERESTRU

LC

8.

Corvus
corone cornix

Cioară
grivă

S

TERESTRU

LC

9.

Corvus
frugilegus

Cioară de
semănătur
ă

S

TERESTRU

LC

10.

Corvus
monedula

Stâncuța

S

TERESTRU

LC

11.

Coturnix
coturnix

Prepeliţa

OV

TERESTRU

LC

Cucul

OV

TERESTRU

LC

S

TERESTRU

LC

S

TERESTRU

LC

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cuculus
canorus
Emberiza
calandra
Emberiza
citrinella

Presura
sura
Presură
Galbenă

Falco
tinnunculus

Vânturelul
roşu

OV

TERESTRU

LC

Falco
vespertinus
Fringilla
coelebs

Vânturel
de seară

OV

TERESTRU

LC

Cinteză

MP

TERESTRU

LC

18.

Galerida
cristata

Ciocârlan

S

TERESTRU

LC

19.

Hirundo
rustica

Rândunica

OV

TERESTRU

LC

Lanius minor

Sfrancioc
cu frunte
neaga

OV

TERESTRU

LC

20.
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Observaţii
zbor/pe sol în căutare de
hrană
grupuri de păsări în
zbor/pasaj
grupuri de păsări/in
zbor/pe sol în căutare de
hrană
exemplare singulare,
grupuri de păsări/stol
grupuri de păsări în
zbor/pe sol în căutare de
hrană pe terenurile
agricole
grupuri de păsări/in
zbor/pe sol în căutare de
hrană
exemplare singulare în
zbor/pe sol
păsări în cadrul
terenurilor agricole
învecinate
exemplare în zbor/pasaj
exemplare în
zbor/pasaj/căutare hrana
exemplare în zbor/pasaj
căutare hrană
grupuri de păsări în
zbor/pasaj/odihna pe
liniile electrice învecinate
parcului eolian
În zbor/pasaj căutare
hrană
exemplare singulare /in
zbor/pe sol
grupuri de păsări în
zbor/pasaj/odihna în
cadrul terenurilor agricole
în zbor/pasaj căutare
hrană
specie în zbor / căutare de
hrană
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Nr.
crt.

Nume
ştiinţific

Denumire
populară

Categoria
fenologică

Ecologia
speciei

21.

Motacilla
alba

Codobatur
a alba

S

TERESTRU

22.

Motacilla
flava

Codobatur
a galbena

S

TERESTRU

23.

Passer
domesticus

Vrabie de
casă

S

TERESTRU

24.

Passer
montanus

Vrabie de
câmp

S

TERESTRU

25.

Perdix perdix

Potârniche

S

TERESTRU

26.

Phasianus
colchicus

Fazan

S

TERESTRU

27.

Pica pica

Coțofană

S

TERESTRU

28.

Streptopelia
decaocto

Guguştiuc

S

TERESTRU

29.

Streptopelia
turtur

Turturica

S

TERESTRU

30.

Sturnus
vulgaris

Graur

OV

TERESTRU

31.

Upupa epops

Pupăză

OV

TERESTRU

Legendă: – tip fenologic (S-sedentare; MP- parţial

Clasificare
IUCN
RED LIST

Observaţii

exemplare în
zbor/pasaj/odihna pe
LC
terenurile agricole
învecinate
exemplare în
zbor/pasaj/odihna pe
LC
terenurile agricole
învecinate
exemplare singulare,
LC
grupuri de păsări/in
zbor/pe vegetația din zona
exemplare singulare,
LC
grupuri de păsări/pe sol/
exemplare singulare în
LC
zbor/pasaj/odihna
învecinate parcului eolian
grupuri de păsări în
zbor/pasaj/odihna pe
LC
liniile electrice învecinate
parcului eolian
exemplare singulare,
grupuri de păsări în zbor,
LC
căutare hrană pe
terenurile agricole
grupuri de păsări în
zbor/pasaj/odihna pe
LC
liniile electrice învecinate
parcului eolian
zbor/pasaj/odihna în
LC
vecinătatea parcului
eolian
grupuri de păsări în
LC
zbor/pasaj/odihna pe
terenurile agricole
Specie solitara identificata
LC
şi după cântecul
caracteristic
migratoare; OV- oaspeţi de vară; OI-

oaspeţi de iarnă; Tip ecologic (ACV- acvatic; TER- terestru); IUCN - LC(LEAST CONCERN)= specii
cel mai puțin vulnerabile ; (NEAR THREATENED)- aproape amenințate, VU (VULNERABLE) –
vulnerabil
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În perioada decembrie 2015 – mai 2016, au fost semnalate un număr total de 31 specii
de păsări în cadrul parcului eolian, dintre care 10 specii de păsări au fost oaspeţi de vară, 1
specie parţial migratoare, iar 20 specii sunt sedentare în arealul parcului eolian Mireasa.
Dinamica speciilor de păsări în cadrul parcului eolian
Migrația de primăvara și toamnă
În cadrul monitorizărilor realizate în perioada prevernală nu s-au identificat efective care
să tranziteze zona parcului eolian în perioadele de migrație, nefiind semnalate efective
semnificative ale speciilor în migrație. Nu au fost identificate specii/ grupuri de specii aflate
în migrație.
Iernarea avifaunei
În perioada hiemală au fost observate doar specii de păsări sedentare ce au tranzitat
amplasamentul în pasaj sau în căutare de hrană.
În urma monitorizării avifaunei în perioada de iarna concluzionăm:
 Numărul păsărilor care se întâlnesc aici, cu excepţia Corvidelor (Corvus frugilegus) și
Paseiriformelor este mic;
 Păsările care au fost observate sunt dispersate aleatoriu fără a se constata locuri preferate
sau de acumulare;
Cuibărirea speciilor de păsări în zona analizată
Nu au fost observate specii cuibăritoare în perimetrul parcului eolian, zona nu oferă
condiţii propice pentru cuibărire, amplasamentul fiind destinat în totalitate terenurilor
agricole.
Metodologia utilizată pentru studierea populaţiilor cuibăritoare a fost cea a observaţiilor
din punct fix pe transect precum şi ruta de observaţie (mars-rut). Transectele folosite au fost
reprezentate de drumurile de exploatare din cadrul parcului eolian.
În urma monitorizării s-au identificat zone potențiale de cuibărire, zone de cuibărire și
cuiburi în special ale speciilor specifice agrocenozelor.
Fig. nr. 7 - Zone potențiale de cuibărit în cadrul parcului eolian
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Rezultatele monitorizării dinamicii avifaunei în zona parcului eolian au fost înregistrate
pe fişele de teren, acestea au cuprins informații specifice cercetărilor, inclusiv meteo, data,
identificarea turbinelor.
Abundenţa (A)
Reprezintă numărul total al indivizilor unei specii dintr-o anumită zonă. Acest indicator se
exprimă în valoare absolută, servind la calcularea altor tipuri de indici. în funcţie de abundenţă,
speciile pot fi rare, relativ comune, abundente, foarte abundente.
Abundenţa se poate reprezenta grafic foarte sugestiv, pe abscisă se trece numărul de
exemplare iar pe ordonată speciile. în general, în orice biocenoză există mult mai puține specii
abundente decât specii foarte rare. Mai jos se pot observa graficele care reprezintă abundenţa
speciilor în zona de studiu, unde se poate observa că într-adevăr numărul speciilor abundente
este inferior celor mai puţin abundente.
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Figura nr. 8 Abundenţa tuturor speciilor în cadrul zonei analizate perioada Decembrie
2015 – mai 2016

Figura nr. 9 Abundenţa oaspeţilor de vară în cadrul zonei analizate (Aprilie – mai 2016)

Figura nr. 10 Abundenţa speciilor sedentar-eratice în cadrul zonei analizate în perioada
decembrie 2015– mai 2016
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Dominanţa (D)
Acest indicator este folosit în cazul când probele prelevate sunt calitative (caz în care se
foloseşte estimarea vizuală) sau se calculează pornind de la abundenţă. în fapt, dominanţa
exprimă aşa-numita abundenţă relativă a unei specii, reprezentând raportul dintre efectivele
unei specii şi suma efectivelor celorlalte specii din aria studiată.
Formula de calcul a abundenţei este următoarea:
𝐷=

𝑁𝑟. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑎𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑖
𝑥 100
𝑁𝑟. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑧𝑖

Noţiunea de dominanţă este relativ independentă de mijloacele de prelevare a probelor şi
reprezintă un indicator a productivității, arătând care este procentul fiecărei specii din totalul
celor prezente într-o anumită biocenoză.
In funcţie de valoarea procentului, speciile se împart în funcţie de dominanţă în:
 D1 - specii subrecedente, când procentul este de sub 1,1 %;
 D2 - specii recedente, când procentul este cuprins între 1,2 - 2 %;
 D3 - specii subdominante, când procentul este cuprins între 2,1 - 5 %;
 D4 - specii dominante, când procentul este cuprins între 5,1 - 10 %;
 D5 - specii eudominante, când procentul este > 10,1 %.
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În ceea ce priveşte abundenţa relativă (dominanţa) speciilor de păsări identificate în zona
de studiu aceasta este reprezentată tabelul de mai jos:
Tabel nr. 15
Indicativ

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
5
8
10
11
12
14
16
24
26
27

Abundenta relativa
%
0,07
0,07
0,07
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,22
0,22
0,29
0,37
0,59
0,74
0,81
0,88
1,03
1,18
1,77
1,92
1,99

28

2,06

D3

35

2,58

D3

61
80
92
104
106
147
177
350

4,50
5,90
6,78
7,67
7,82
10,84
13,05
25,81

D3
D4
D4
D4
D4
D5
D5
D5

Specia

Efective cumulate

Coturnix coturnix
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Circus cyaneus
Cuculus canorus
Lanius minor
Motacilla flava
Upupa epops
Buteo buteo
Streptopelia turtur
Perdix perdix
Motacilla alba
Phasianus colchicus
Alauda arvensis
Fringilla coelebs
Ciconia ciconia
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Carduelis carduelis
Streptopelia decaocto
Hirundo rustica
Columba livia
domestica
Calandrella
brachydactyla
Pica pica
Corvus monedula
Galerida cristata
Passer domesticus
Passer montanus
Corvus corone cornix
Corvus frugilegus
Sturnus vulgaris

D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2

După cum rezultă datele din tabelul de mai sus că din totalul de 33 de specii semnalate în
cadrul zonei de studiu avem următoarea distribuţie:
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D1 - specii subrecedente: 17 specii;
D2 - specii recedente: 4 specii;
D3 - specii subdominante: 3 specie;
D4 - specii dominante: 4 specii;
D5 - specii eudominante: 3 specii
Frecvența(F)
Frecventa – cu care este întâlnita o specie în decursul probelor (zilelor de observații).
Indicatorul este utilizat în exprimarea procentuală a ponderii deplasărilor (transecte) în
care se întâlnește o anumita specie în raport cu numărul total de deplasări efectuate, luând în
calcul perioada fenologica corespunzătoare.
Indicatorul se calculează după următoarea formulă:
F=N/P x 100
unde:
F- frecventa cu care este întâlnita o specie în decursul probelor (zilelor de observații).
N - numărul de probe cu specia căutata (numărul transectelor în care a fost observată
specia)
P- numărul tuturor deplasărilor (ca număr de probe s-au luat în considerare numărul de
transecte utilizate în monitorizarea avifaunei).
Fig. nr.11 - Transecte utilizate în monitorizarea avifaunei şi a biodiversității locale
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Dintre speciile cu dinamică regulată în cadrul parcului eolian s-a identificat prezenta în
număr mai mare a Corvidelor Corvus frugilegus și Corvus monedula, precum şi prezență
Paseiriformelor precum Passer domesticus şi Passer montanus în zona terenurilor agricole şi
zonele cu tufărișuri și ierburi înalte folosite ca adăpost.
Având în vedere tipurile de habitate prezente (terenuri agricole, habitate ruderale), lipsa
surselor de apă, a formelor de relief înalte, lipsa habitatelor cu vegetație înaltă (păduri, liziere),
abundența speciilor precum și diversitatea acestora este redusă. Acest fapt este deseori întâlnit
pe terenurile agricole și nu este rezultatul operării parcurilor eoliene.
Direcţia de zbor a păsărilor în cadrul zonei analizate
În ceea ce privește traseele de migrație, în România, datorită poziţiei sale geografice şi a
reliefului variat, există a patru culoare principale de migraţie care o străbat: Sarmatic, Pontic,
Est Elbic şi Panono-Bulgar.
Dobrogea reuneşte în perioadele de migraţie culoarele Est-Elbic, Pontic şi Sarmatic sub
denumirea generică de VIA PONTICA.
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Având în vedere durata scurtă a perioadei de monitorizare (decembrie – mai 2016), s-a
constatat astfel migraţia de primăvara observata în zona analizată fiind reprezentată de o ruta
nepermanentă (secundară) semnalându-se puţini indivizi ai speciilor migratoare.
În general efective mari ale păsărilor migratoare preferând rutele de migrare în lungul
apelor şi zonelor de lunca caracteristice Dobrogei, zone ce oferă habitate, locuri de hrănire şi
odihnă pentru astfel de specii conform rutelor de interes:
 drumul pontic, acesta direcţionând spre Deltă păsări, venind din nord – est, aducând
păsările din Europa central-nordică şi din vestul Rusiei. Acest drum este frecventat de
raţe, gâşte, berze, grauri, prepeliţe, cocori, etc.
Figura nr. 12 - Principalele trasee de migraţie din România în perioada de primăvara

Sursa: Studiu privind recomandări asupra zonelor din Dobrogea, unde amplasarea
centralelor eoliene să fie restricționată din cauza coridoarelor de migraţie a păsărilor cu zbor
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planat (răpitoare de zi, berze, pelicani) respectiv din cauza iernării gâştelor şi lebedelor, 2012,
INCDPM–subunitatea Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării
In perioada de migraţie de primăvară, zona analizată nu reprezintă un culoar de migraţie,
speciile migratoare urmând cu precădere culoarul pontic, zone unde se pot utiliza curenții
ascendenți rezultați ca urmare a reliefului variat.
Din lista speciilor mari identificate barza alba (Ciconia ciconia), aceasta nu a fost
identificata în perioada de migrație – specia fiind prezentă în localitățile limitrofe: Mireasa,
Dorobanțu, unde cuibărește.
Iernarea avifaunei în zona analizată
În timpul iernii au fost observate puţine specii de păsări care iernează în arealul analizat,
aspect datorat existenţei terenurilor agricole în totalitate şi lipsa habitatelor de adăpost. Având
în vedere că în vecinătatea proiectului nu sunt habitate forestiere, avifauna din zonă se retrage
către astfel de zone, ce oferă condiţii de adăpost împotriva condiţiilor meteo extreme
(temperaturi scăzute, vânt puternic, precipitaţii abundente, etc.), acest fapt explicând numărul
scăzut de specii ce cuibăresc în zonă. Au fost luate în considerare păsări observate cu deosebire
din perimetrul parcului dar şi din zona de limita a parcului eolian.
Dintre speciile care iernează în perimetrul analizat doar câteva prezintă o oarecare
importanţă din punct de vedere al impactului cu centralele eoliene. Acestea sunt şorecarul
comun Buteo buteo, această specie frecventând arealul analizat pe zone deschise (terenuri
agricole) zone mai atractive pentru vânătoare.
De asemeni s-a constat prezenta în număr mai mare a corvidelor (Corvus frugilegus) cioara de semănătura, respectiv Corvus monedula specii caracteristice terenurilor agricole.
În urma monitorizării avifaunei în perioada de iarna concluzionăm:
 nu au fost observate stoluri de gâşte (în special Branta ruficollis), zona analizată
nefiind propice ca zonă de odihnă sau de hrănire pentru acesta specie în concluzie
potenţialul de impact al acestor specii cu turbinele eoliene din parcul eolian analizat este
nul;

45
MIREASA ENERGIES S.R.L – Program de Monitorizare sem I 2016

Galați, Str. Nufărului nr. 4, BL S13 sc. 4. Ap.66
Tel/Fax 0236708445, email:enviroecosmart@gmail.com
SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 14001: 2005
Registrul Național EIM; MMAP poz. 676

 numărul păsărilor care se întâlnesc aici, cu excepţia corvidelor este foarte mic în
special datorită faptului că terenurile agricole pe care s-a efectuat arătura de toamnă sunt
sărace în hrană;
 păsările care au fost observate sunt dispersate aleatoriu fără a se constata locuri
preferate sau de acumulare.
Cuibărirea speciilor de păsări în arealul analizat
În urma monitorizării efectivelor de păsări cuibăritoare au fost observate specii care să
cuibărească în zona analizată. Fiind o zonă deschisă cu terenuri agricole, lipsită de o vegetaţie
propice pentru cuibărit, acestea preferând zonele limitrofe parcului eolian. Efectivele de păsări
cuibăritoare au fost cuantificate luând în considerare speciile din perimetrul analizat cât şi din
imediata apropiere dar care au legătură directă cu zona implicată, folosind perimetrul
proiectului uneori ca loc de hrănire.
Metodologia utilizată pentru studierea populaţiilor cuibăritoare a fost cea a observaţiilor
din punct fix pe transecte, metoda descrisă pe larg în capitolul privind metodele de observaţie
utilizate.
Transectele folosite au fost transecte proporţionale cu dimensiunile habitatelor existente:
zonele cu agricultură intensivă, tufişuri solitare. În habitatele respective punctele de observaţie
au fost fixate la distanţă de 200 m unele de altele, de-a lungul unui transect linear (vezi
metodele de lucru). Această metodă este utilizată pentru monitorizarea păsărilor mici (în
principal a paseriformelor).
Dintre speciile cuibăritoare semnalate în cadrul zonei analizate amintim Alauda arvensis,
Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus colchicus şi Galerida cristata.
În cadrul zonei analizate pe lângă terenurile agricole există insuliţe cu vegetaţie ierboasă
înaltă/tufărişuri, fiind preferată de specia Alauda arvensis.
Zonele mai sus menţionate sunt definite de următoarele coordonate STEREO 70 (pct. 1 – x
= 764205; y = 336802, pct. 2 – x = 764385; y = 335324, pct. 3 (zona releului) – x = 763057; y =
335749, pct. 4 – x = 765064, y = 335709.
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Fig. nr. 13 - zone potențiale de cuibărit în cadrul parcului eolian

De asemeni nu excludem posibilă prezenţă unor specii de păsări (Alauda arvensis, Anthus
campestris, Emberiza calandra) care folosesc pentru cuibărit zonele de tufărişuri limitrofe
terenurilor agricole semnalate în zonă.
Deşi se practică o agricultură intensivă în cadrul zonei analizate, în ceea ce priveşte speciile
Coturnix coturnix, Perdix perdix, Phasianus colchicus şi Galerida cristata, acestea au fost
observate cuibărind în zona analizată.
Speciile ca ciocârlia, ciocârlanul, folosesc ca teritorii de cuibărit şi hrănire habitatele
deschise, cu vegetaţie înaltă sau joasă, dealurile, terasele, coastele, fâşiile de vegetaţie din
cadrul terenurilor agricole.
De menţionat este faptul ca în arealul parului eolian nu au fost semnalate cuiburi de berze,
aceste cuiburi fiind semnalate în cadrul localităților din vecinătatea parcului eolian: Mireasa,
Dorobanțu.
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Ca urmare a particularităţilor speciilor de păsări identificate, lipsa unor colonii de
păsări în zona studiată, nu a evidenţiat/stabilit un traseu semnificativ de deplasare între
zonele de cuibărit şi hrănire. Activitatea faunistică din zonă, este una normală, cu specii
specifice zonei analizate şi implicit a zonelor agricole.
Distanţa faţă de turbină şi înălţimea de zbor a speciilor de păsări semnalate în
cadrul parcului eolian în perioada decembrie 2015 – mai 2016
În figura de mai jos este reprezentată distribuţia indivizilor în funcţie de altitudinea la
care au fost observaţi în comparaţie cu înălţimea turbinele eoliene. Au fost analizate trei
categorii de altitudini, respectiv peste zona de acţiune a palelor turbinelor, în zona de acţiune a
palelor turbinelor şi sub zona de acţiune a palelor turbinelor eoliene.
Figura nr. 15 - Clasificarea înălţimii de zbor a speciilor de păsări în cadrul zonei analizate
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Înălțimea frecventă de zbor a avifaunei locale faţă de turbina eoliană
Specia
Alauda arvensis
Buteo buteo
Calandrella
brachydactyla
Carduelis carduelis
Ciconia ciconia
Circus cyaneus

Tabel nr. 16

Înălțimea frecventă de zbor faţă de
turbina eoliană/zonă
I,II
II, III
I,II
I
III
II, III

Columba liviadomestica

I,II

Corvus corone cornix
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Emberiza calandra
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Hirundo rustica
Lanius minor
Motacilla alba
Motacilla flava
Passer domesticus
Passer montanus
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Pica pica
Streptopelia decaocto

I,II
I,II
I,II
I
I
I
I
I,II
I,II
I
I
I,II
I
I
I
I,II
I,II
I
I
I,II
I,II

Streptopelia turtur

I,II

Sturnus vulqaris
Upupa epops

I,II
I

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, speciilor semnale în intervalul 0 – 45
m, au cea mai mare pondere (fiind semnalate păsări de talie mică, precum Carduelis carduelis,
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Alauda arvensis, Emberiza calandra, Emberiza citrinella, etc.) fiind urmate de speciile cu talie
mai mare precum Corvus corone cornix, Corvus frugilegus, etc preferând intervalul 45 – 145 –
uneori fiind semnalaţi şi în intervalul din zona I, iar ponderea cea mai mica o au speciile de
păsări cu talie mare în special răpitoarele precum Buteo buteo, dar şi specia Ciconia ciconia,
specie ce poate fi semnalată în perioada de migraţiune de primăvară zburând la înălţimi de
peste 200 m.
În ceea ce priveşte distanţa speciilor de păsări faţă de turbina eoliană, aceasta variază în
funcţie de mai mulţi factori, precum prezenţa omului în zona turbinei eoliene, condiţiile meteo,
cultura din imediata vecinătate a turbinei, distanţa faţă de căile de circulaţie mai intens
circulate, etc. În urma perioadei de monitorizare nu s-au constatat modificări în ceea ce
privește direcțiile de zbor dinspre și spre zonele de hrănire, cuibărire, odihnă ale speciilor
prezente.
7.

Concluzii

Avifauna și chiroptere
Prezentă speciilor în zonă este normală nefiind înregistrate schimbări ale biologiei
speciilor ca urmare a funcţionării parcului eolian.
Păsările monitorizate sunt dispersate aleatoriu pe întreg arealul parcului eolian şi în
vecinătatea acestuia fără a se constata locuri preferate sau de acumulare. Inclusiv speciile cu
comportament de stol utilizează toate suprafeţele aferente parcului eolian;
Păsările de pradă nu formează aglomerări şi vizitează în căutare de hrană terenurile
agricole după recoltarea cerealelor, zone ce oferă o hrană mai abundentă în rozătoare mici.
Nu au fost identificate culoare de migraţie în zona parcului eolian.
Nevertebrate
Nu există impact negativ asociat operării.
Amfibieni
Nu au fost observate specii de amfibieni sau habitate de reproducere.
Nu există impact negativ asociat operării.
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Reptile
Nu există impact negativ asociat operării.
Mamifere
Nu există impact negativ asociat operării.
Arii naturale protejate
Nu există impact negativ asociat operării asupra obiectivelor de conservare a ariilor
naturale protejate.
FOTO – Activităţi de monitorizare în cadrul Parcului eolian 50 MW
Specii păsări prezente în zona parcului eolian
Sturnus vulgaris

Pica pica (coțofana)
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Berze (Ciconia ciconia) în zbor (migrație) în vecinătatea parcului eolian

Emberiza citrinella – Presură galbenă şi Fringilla coelebs – Cinteză
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Calandrella brachydactyla - Ciocârlie de stol

Lanius minor – Sfrâncioc cu frunte neagră
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Buteo buteo
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Falco tinnunculus
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Corvidae (Corvus frugilegus şi C. moneluda)

Passer domesticus

Corvus frugilegus - cioara de semănătură şi Corvus corone cornix - cioara grivă
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