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1

INTRODUCERE
Acest document prezintă rezultatele activităților de monitorizare a
biodiversității întreprinse de echipa ERM în perioada ianuarie –
decembrie 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 până în luna ianuarie
2017 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.
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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 sudestul 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 este 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 (36 turbine)

Cu privire la harta de mai sus, în prezent toate cele 36 de turbine (inclusiv
cele care inițial au fost considerate opționale) sunt construite și în operare.
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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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3

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:
1. 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);
2. 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;
3. Monitorizarea activității liliecilor prin metoda transectelor, în
perioada aprilie – octombrie, pentru validarea estimărilor
anterioare privind utilizarea site-ului de către lilieci;
4. 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, s-a folosit 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.

Figura 3-1

Localizarea 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,

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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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 este
utilizată pentru stabilirea densității păsărilor per km2 și considerarea
acesteia la elaborarea raportului anual final.
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3.3

PĂSĂRI: MONITORIZAREA CU METODA PUNCTELOR DE OBSERVAȚIE (PO)
Raportul final prezintă rezultatele monitorizării pe perioada întregului an
2015. 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 31 de mai jos.

Figura 3-2

Amplasarea PO-urilor

Speciile țintă au fost în principal, dar nu exclusiv păsări migratoare cu
zbor planat și speciile rezidente cu statut ridicat de conservare (ex.

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

Crucea Nord
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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 în care specia a fost observată, identificată și cuantificată
numeric, pasărea a fost urmărită cu binoclurile iar zborul (pe banda 1, 2
sau 3) a fost înregistrat la interval de 15 secunde. 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.
Tabel 3-1

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
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3.4

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. 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.
Monitorizările liliecilor au avut loc lunar între aprilie și octombrie 2015.
Datele exacte ale vizitelor nocturne pe amplasament au avut loc pe 21
aprilie, 26 mai, 24 iunie, 22 iulie, 27 august, 24 septembrie și 31 octombrie.
Monitorizările s-au făcut din 20 de puncte de observație, legate prin
transecte la pas sau cu mașina și suprapunându-se cu rețeaua de drumuri
interne. Transectele au fost parcurse de 2 observatori, unul conducând iar
celălalt înregistrând liliecii.
Monitorizările au început la jumătate de oră înainte de asfințit și au durat
până la ora 2:am. Pentru reducerea tiparului spațial, ordinea de
parcurgere a punctelor de observație s-a ales aleator.
S-au înregistrat următoarele informații: principalele caracteristici ale
habitatelor, rute de tranzit, cele mai potrivite și mai sigure rute, cele mai
relevante puncte de observație care pot fi georeferențiate GPS.
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:
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•

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.

Figura 3-3

Parcul Eolian Crucea Nord, înregistrarea datelor privind condițiile
meteorologice, mai 2015

3.5

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. 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).

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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În perioada de migraţie (martie-mai şi august-octombrie) fiecare turbină
este cercetată săptămânal.
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:
1. speciei (aceasta poate necesita cercetarea rămăşiţelor sau a
fotografiilor de către specialistul chiropterolog sau ornitolog);
2. sexului şi vârstei (dacă se cunoaşte – poate necesita
contribuţia specialistului);
3. datei şi orei colectării;
4. numărului turbinei, distanţei şi direcţiei busolei (grade) faţă
de baza acesteia;
5. 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);
6. 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 4-1 de mai jos
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 (vezi Tabelul 4- 1Rezultatele monitorizării păsărilor în
perioada de reproducere aprilie- iunie folosind metoda transectelor.
În timpul monitorizării prin metoda transectelor din luna aprilie, două
specii noi au fost observate tranzitând zona parcului - Acvilă ţipătoare
mică (Aquila pomarina) și barza alba (Ciconia ciconia).Cum ambele specii au
fost observate în stoluri, prezența acestora ar trebui considerate ca parte a
migrației, deci nerelevantă pentru studiul comportamentului la cuibărire
și reproducere.
Cea mai mare diversitate la păsări, de 13 specii, a fost înregistrată în mai și
în a doua parte a lunii iunie.

PROIECT NR. 0273809, PARC EOLIAN CRUCEA NORD.

ANUL 1

RAPORT DE MONITORIZARTE A BIODIVERSITĂȚII– ETAPA DE OPERARE

FEBRUARIE 2016

16

ERM Environmental
Resources Management SRL

Figura 4-2

Parcul eolian Crucea Norda, monitorizarea păsărilor în perioada de
reproducere, mai 2015

Numărul de specii înregistrate în restul sezonului de împerechere a fost
de 11 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 aprilieiunie folosind metoda transectelor
Specii

Directiva
Păsări
Anexa I

Nume științific

Nume comun

Alauda arvensis

Ciocârlie de câmp

Calandrella brachydactyla

Ciocârlie de stol

Melanocorypha calandra

Ciocârlie de Bărăgan

Apus apus
Anthus campestris

Comportament

de înmulțire/
cuibărire
-

de înmulțire/
cuibărire



de înmulțire/
cuibărire

Drapnea neagră

-

hrănire

Fâsa de câmp



hrănire
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Specii
Nume științific

Nume comun

Directiva
Păsări
Anexa I

Miliaria calandra

Presură sură

-

Comportament

de înmulțire/
cuibărire
de reproducere/1
cuib pe transecta
nr. 2

Pica pica

Coțofană

Emberiza melanocephala

Presură cu cap negru

-

de înmulțire/
cuibărire

Coturnix coturnix

Prepeliță

-

hrănire

Sylvia communis

Silvie de câmp

-

de reproducere dar
neconfirmat

Corvus frugilegus

Cioara de semănătură

-

hrănire

Motacilla flava

Codobatură galbenă

-

de reproducere

Hirundo rustica

Rândunică

-

hrănire

Falco tinnunculus

Vânturel

-

hrănire

Phasianus colchicus

Fazan

-

hrănire

Sturnus vulgaris

Graur

-

hrănire
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Figura 4-3

Parcul eolian Crucea Nord, Ciocârlie de stol – comportament de
reproducere April 2015

Pentru trei dintre speciile observate în perioadă de reproducere (vânturel
roșu, prepelița și fazan), s-a confirmat că folosesc amplasamentul pentru
hrănire atunci când cuibăresc la distanțe între 500 m și 3 km de limita
exterioară a parcului eolian.
Densitatea ridicată de ciocârlii de la finele lunii iunie 2015 se poate referi
la pui care s-au alăturat stolurilor mature.
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Figura 4-4

Parcul eolian Crucea Nord, Ciocârlie de Bărăgan– comportament de
reproducere, mai 2015

Figura 4-5

Parcul eolian Crucea Nord, Presură cu cap negru – mascul, comportament
de reproducere, mai 2015
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Tabelul 4-2 prezintă estimarea densităților pentru speciile care se înmulțesc
local/ pe amplasament.
Tabel 4-2

Densitățile speciilor care se înmulțesc local, pe amplasament
Specie

Densitatea păsărilor pe km2*

Nr.
crt.

Nume
științific

Nume
comun

A.

Alauda
arvensis

B.

V1
(16.04)

V2
(26.05)

V3
(05.06)

V4
(24.06)

Ciocârlie de
câmp

81

144

116

110

Calandrella
brachydactyla

Ciocârlie de
stol

27

53

25

19

C.

Melanocorypha
calandra

Ciocârlie de
Bărăgan

71

19

67

269

D.

Miliaria
calandra

Presură sură

9

25

9

9

E.

Emberiza
melanocephala

Presură cu
cap negru

-

11

7

-

*densitatea per km2 este calculată pe baza sumei tuturor păsărilor
observate pe transecte în fiecare vizită de amplasament
4.2

PĂSĂRI: MONITORIZAREA 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 3.2-Amplasarea aproximativă
a PO-urilor de mai jos. Vizitele în teren au acoperit întregul an, din
ianuarie până în decembrie 2015.

Tabel 4-3

șirilor în teren pentru monitorizare
-uri

Calendarul ie
Date

Ora

Locația

08.01.2015

Început 07.06/ Sfârșit 19.00

VP1; VP2

09.01.2015

Început 07.00 / Sfârșit 12.46

VP3

18.02.2015

Început 7.00 / Sfârșit 19.00

VP1; VP2

19.02.2015

Început 07.00 / Sfârșit 12.56

VP3

24.03.2015

Început 07.20 / Sfârșit 19.00

VP1; VP2

25.03.2015

Început 07.00 / Sfârșit 12.39

VP3

17.04.2015

Început 07.40 / Sfârșit 19.00

VP1; VP2

18.04.2015

Început 07.00 / Sfârșit 12.52

VP3

14.05.2015

Început 07:00/ Sfârșit: 19.00

VP2; VP1
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15.05.2015

Început 07:00 / Sfârșit 12.55;

VP3

23.06.2015

Început 07:00 / Sfârșit :19.09

VP2; VP1

24.06.2015

Început: 07:00 / Sfârșit 13:01

VP3

24.07.2015.

Început 07:00 / Sfârșit 18:57;

VP1; VP3

25.07.2015.

Început: 07:00 / Sfârșit 12.56

VP2

12.08.2015

Început 07.21 Sfârșit: 19:20

VP2; VP3

13.08.2015

Început 07:00 / Sfârșit 12.56

VP1

29.09.2015

Început 07:00 / Sfârșit:19.09

VP2; VP3

30.09.2015

Început 07:00 / Sfârșit 12.58

VP1

22.10.2015

Început 07:00 / Sfârșit:19.09

VP1; VP2

23.10.2015

Început 07.03 / Sfârșit: 13:10

VP3

30.11.2015

Început 07:00 / Sfârșit:19.00

VP2; VP1

01.12.2015

Început 12:00 / Sfârșit:18.00

VP3

16.12.2015

Vremea nefavorabilă (ploi torențiale,
vânt) nu a permis desfășurarea
observațiilor în teren

17.12.2015

Început 07:00 / Sfârșit 12:56

VP3

În general, condițiile meteorologice au fost optime activităților de
monitorizare, cu cea mai scăzută vizibilitate la 1 km și cu o vizibilitate
medie de peste 5 km.
Speciile observate pe timpul monitorizărilor la PO-uri sunt prezentate în
Tabelul 4-3 Rezultatele monitorizării la PO-uri în perioada ianuarie –decembrie
2015 de mai jos.
Tabel 4-4

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

Nume

Nume științific

Zbor la
înălțimea cu
risc de
coliziune
(band 2)

Timp
petrecut la
înălțimea cu
risc de
coliziune
(min and
sec)

1.

Inăriță

Acanthis flammea

0

-

2.

Uliu cu picioare scurte

Accipiter brevipes

0

-

3.

Acvilă țipătoare mică

Aquila pomarina

3

45 seconds

4.

Uliu păsărar

Accipiter nisus

4

1 minute

5.

Ciocârlie

Alauda arvensis

10

2 minutes and
30 seconds
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Nr.

Nume

Nume științific

Zbor la
înălțimea cu
risc de
coliziune
(band 2)

Timp
petrecut la
înălțimea cu
risc de
coliziune
(min and
sec)

6.

Fâsa de câmp

Anthus campestris

0

-

7.

Șorecar încălțat

Buteo lagopus

2

30 seconds

8.

Șorecar

Buteo buteo

13

3 minutes and
15 seconds

9.

Șoricar mare

Buteo rufinus

7

1 minute and
45 seconds

10.

Barză albă

Ciconia ciconia

0

-

11.

Barză neagră

Ciconia nigra

0

-

12.

Ciocârlie de stol

Calandrella brachydactyla

0

-

13.

Sticlete

Carduelis carduelis

0

-

14.

Scatiu

Carduelis spinus

0

-

15.

Erete de stuf

Circus aeruginosus

0

-

16.

Erete vînăt

Circus cyaneus

1

15 seconds

17.

Erete sur

Circus pygargus

0

-

18.

Dumbraveanca

Coracias garrulus

0

-

19.

Cioara de semănătură

Corvus frugilegus

0

-

20.

Prepelița

Coturnix coturnix

0

-

21.

Presura de stuf

Emberiza schoeniclus

0

-

22.

Presura cu cap negru

Emberiza melanocephala

0

-

23.

Vanturel rosu

Falco tinnunculus

47

12 minutes
and 15 seconds

24.

Soimul de iarna

Falco columbarius

0

-

25.

Vanturel de seara

Falco vespertinus

3

45 seconds

26.

Ciocarlanul

Galerida cristata

0

-

27.

Randunica

Hirundo rustica

0

-

28.

Sfrancioc cu frunte neagra

Lanius minor

0

-

29.

Larus michahellis

Larus michahellis

0

-

30.

Prigorie

Merops apiaster

1

15 seconds

31.

Presură sură

Miliaria calandra

0

-

32.

Codobatura alba

Motacilla alba

0

-

33.

Codobatura galbena

Motacilla flava

0

-

34.

Pietrar sur

Oenanthe oenanthe

0

-
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Figura 4-6

Nr.

Nume

Nume științific

Zbor la
înălțimea cu
risc de
coliziune
(band 2)

Timp
petrecut la
înălțimea cu
risc de
coliziune
(min and
sec)

35.

Ciocarlia de baragan

Melanocorypha calandra

3

45 seconds

36.

Cotofana

Pica pica

0

-

37.

Vrabia de camp

Passer montanus

0

-

38.

Potarniche

Perdix perdix

0

-

39.

Codros de munte

Phoenicurus ochruros

0

-

40.

Codros de padure

Phoenicurus phoenicurus

0

-

41.

Mărăcinar negru

Saxicola rubicola

0

-

42.

Silvie de camp

Sylvia communis

0

-

43.

Graur

Sturnus vulgaris

0

-

44.

Pupaza

Upupa epops

0

-

Parcul eolian Crucea Nord, stol de potârnichi hrănindu-se lângă stația
electrică, ianuarie 2015
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Figura 4-7

Parcul eolian Crucea Nord, mărăcinar negru – în perioada de migrație ,
martie 2015

Figura 4-8

Parcul eolian Crucea Nord, pupăza hrănindu-se, aprilie 2015
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Figura 4-9

Parcul eolian Crucea Nord, vânturel roșu uitându-se după pradă din
turnul turbine, mai 2015

Figura 4-10

Parcul eolian Crucea Nord, pui de vânturel de seară hrănindu-se, august
2015
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Figura 4-11

Parcul eolian Crucea Nord, șorecar deasupra parcului eolian, septembrie
2015

Figura 4-12

Parcul eolian Crucea Nord, scatiu mascul – uitându-se după hrană,
decembrie 2015

4.3

LILIECI: METODA TRANSECTELOR ȘI A PUNCTELOR FIXE DE OBSERVAȚIE
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
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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 șapte luni de observație s-au înregistrat 16 activități ale
liliecilor în timpul a 4 vizite de amplasament: mai (8 contacte), iulie (3
contacte), august (3 contacte) și septembrie (2 contacte). O singură specie
de lilieci a fost întâlnită pe amplasament, și anume Liliacul pitic al lui
Nathusius/Kuhl (Pipistrellus nathusii/kuhlii) 9. Ca și localizare, 13 contacte
au fost înregistrate în centrul, sudul și sud-estul parcului eolian.
4.4

OBSERVAȚII GENERALE PRIVIND FAUNA ȘI FLORA
În timpul activităților de teren observații generale au fost întreprinse în
scopul de a înțelege schimbările posibile (de exemplu de sezon) asupra
florei și faunei existente în zona parcului eolian. S-a înregistrat o densitate
și diversitate relativ scăzută a speciilor de faună și floră, în special din
cauza habitatelor omogene reprezentate de terenul arabil ondulat.
Modificările în structura ecologică (calitativă și cantitativă) au fost
determinate de activitățile agricole sezoniere, fără efecte directe legate de
funcționarea turbinei.

4.4.1

Reptile și amfibieni
Zona de proiect este intens agricol, singura zonă potrivită pentru reptile și
amfibieni fiind identificat în nord-estul sitului, în zona șanțului de irigații
resemi-secat. Reptile și amfibieni pot fi observate în zonă și, de asemenea,
în parcelele cultivate, fără a fi posibil să se determine o compoziție și
populații rezidente specifice. Speciile comune pentru zona parcului eolian
au fost: șopârlă de nisip (Lacerta agilis) și șopârlă Balkan (Podarcis
taurica), similară cu rezultatele de la activități de teren anterioare. 10 .

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
10 STEAG Raportul Anual de Biodiversitate, aprilie 2014
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Figura 4-13

Parcul eolian Crucea Nord, șopârlă de nisip, colorație specific perioadei
de reproducere, mai 2015;

Figura 4-14

Parcul eolian Crucea Nord, șopârlă Balkan, colorație specific perioadei
de reproducere, mai 2015;
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4.4.2

Mamifere
Habitatele din zona site-ul au o valoare limitată în ceea ce privește
mamiferele găzduite. În general, zona este folosit ca un traseu de navetă
de la / la habitate adecvate și accidental și de vânătoare / hrănire la sol
atunci când covorului vegetal asigură adăpost pentru faună.
Mamiferele observate au fost relativ puține iar speciile comune pentru un
astfel de peisaj modificat: vulpi, iepuri, căprioare și rozătoare. În toamna a
fost observată și o pisică sălbatică (un hibrid de pisici domestice cu pisica
sălbatică) care vâna în zonă, cel mai probabil, provinind din crângul situat
la este de parcul eolian.
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Figura 4-15

Parcul eolian Crucea Nord, Vulpe, ianuarie 2015

Figura 4-16

Parcul eolian Crucea Nord, pisică sălbatică hybrid cu pisică domestic
(Felis silvaticus x Felis catus), la vânătoare, octombrie 2015

4.4.3

Insecte
Biodiversitatea faunei în amplasamentul proiectului este slabă, dominată
de insecte. Principalele grupe observate includ Orthoptera (lăcuste și
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greieri), de lepidoptere (fluturi și molii) și Coleoptera (gărgăriță, gândac
iunie). Un număr de specii au fost identificate, cu un ciclu de dezvoltare
legat de cultivarea cerealelor sau Brassicaceae (familia verzei). Fauna
înregistrată este tipică pentru ecosistemele agricole din regiune.
Figura 4-17

Parcul eolian Crucea Nord, Agapanthia villosoviridescens, familia
Cerambycidae; mai 2015

Figura 4-18

Parcul eolian Crucea Nord, avizier protecția muncii, Labour protection
board, invazia gândacilor (Amphimallon solstitialis), iunie 2015
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4.4.4

Flora
Zona proiectului este caracterizată de teren arabil, cu o valoare scăzută de
biodiversitate, fără garduri vii și copaci pe amplasament, singurele
habitate de menționat fiind canalele de scurgere în scop agricol, văile seci și
marginile drumului care susțin specii comune de floră.
Terenul pe care este amplasat parcul eolian nu găzduiește specii de floră
de interes conservativ, precum cele enumerate în listele roșii române sau
în anexele Directivei Habitate sau Convenției de la Berna.

4.5

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 eficiența unor metode de atenuare a impactului și permite ca
acestea să fie modificate conform datelor culese din teren.

4.5.1

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 migrației de primăvara (martie – mai) și a migrației
de toamnă (august - octombrie) și o dată pe lună în ianuarie, februarie,
iunie, iulie, noiembrie și decembrie. Astfel, s-au cuantificat 30 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.
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Figura 4-19

Parcul eolian Crucea Nord, căutarea carcaselor cu ajutorul câinilor
antrenați, 2015
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Figura 4-20

Parcul eolian Crucea Nord, căutarea carcaselor cu ajutorul câinilor
antrenați, 2015

Figure 4-21

Parcul eolian Crucea Nord, căutarea carcaselor cu ajutorul câinilor
antrenați, 2015

Detaliile privind fiecare vizită în teren precum și numărul de carcase
înregistrate sunt prezentate în Tabelul 4-5 de mai jos.
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Tabel 4-5

Ieșirile în teren și rezultatele căutărilor de carcase
Crt.
No.

Data

Perioada de migrație

Mortalitățile înregistrate
păsări /lilieci

1.

30.01.2015

1/0

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

2/0

8.

09.04.2015

0

9.

21.04.2015

10.

30.04.2015

0/1

11.

05.05.2015

5/0

12.

12.05.2015

1*/0

13.

15.05.2015

1/2

14.

22.05.2015

0

15.

26.05.2015

0

16.

24.06.2015

0

17.

23.07.2015

0

18.

07.08.2015

0

19.

12.08.2015

0

20.

21.08.2015

0/4

21.

27.08.2015

0/1

22.

04.09.2015

0

23.

17.09.2015

24.

24.09.2015

25.

30.09.2015

0

26.

15.10.2015

1/0

27.

22.10.2015

0

28.

28.10.2015

1/0

29.

30.10.2015

0

30.

30.11.2015

0

31.

16.12.2015

0

Spring

Autumn

Total carcase

1/0

0
0

21

* găsit în timpul altor activități întreprinse în parcul eolian
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Dintr-un total de 21, doar 11 carcase (7 lilieci și 4 păsări) au fost în condiții
suficient de bune să permită determinarea cauzei morții, pe când celelalte
10 carcase găsite pe amplasament au fost resturi – aripi, pene etc.
Conform metodologiei descrise în Planul de monitorizare a parcului
eolian Crucea Nord, pentru calculul statistic din raportul final se iau în
considerare toate mortalitățile găsite, inclusiv rămășițele cu mai mult de
10 pene.
Un sumar al mortalităților este prezentat în Tabelul 4-6 de mai jos.
Tabel 4-6

Centralizator cu mortalitățile de păsări și lilieci observate în primul an
de monitorizare a funcționării parcului eolian Crucea Nord (ianuarie –
decembrie 2015)
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

Ciocârlie de câmp

Alauda arvensis

15.10.2015

40

Graur

Sturnus vurlgaris

28.10.2015

42

Subtotal Păsări

13

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

Kuhl' pipistrelle

Pipistrellus kuhlii

21.08.2015

33

Nathusius' pipistrelle

Pipistrellus nathusii

21.08.2015

17

2 X common pipistrelle

Pipistrellus pipistrellus

21.08.2015

14

Soprano pipistrelle

Pipistrellus pigmaeus

27.08.2015

14
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Specia

Nume științific

Subtotal Lilieci

Data

Nr. turbină.

8

* 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.
Figura 4-22

Parcul eolian Crucea Nord, carcasă de cinteză, aprilie 2015
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Figura 4-23

Parcul eolian Crucea Nord, carcasă de Nathusius's pipistrelle, aprilie
2015

Figure 4-24

Parcul eolian Crucea Nord, carcasă de vânturel roșu, mai 2015
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Figure 4-25

Parcul eolian Crucea Nord, pene de ciocârlie de camp, aprilie 2015

Figura 4.26 de mai jos prezintă distribuția turbinelor și distribuția spațială
a mortalităților.
Carcasele au fost în general uniform distribuite, fără un șablon identificat.
Au fost observate două excepții: la turbina nr. 14 au fost găsite 4 carcase (3
lilieci și o pasăre) și la turbina nr. 31 două păsări (un vânturel roșu și o
ciocârlie), fără însă a se putea stabili o relație între condițiile locale
(geografie, caracteristici naturale) și mortalitatea ridicată.

PROIECT NR. 0273809, PARC EOLIAN CRUCEA NORD.

ANUL 1

RAPORT DE MONITORIZARTE A BIODIVERSITĂȚII– ETAPA DE OPERARE

FEBRUARIE 2016

40

ERM Environmental
Resources Management SRL

Figura 4-26

Distribuția turbinelor și numerele acestora de identificare
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4.5.2

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 au avut loc șase 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.
În total, pentru calibrări, echipa ERM a plantat 60 de carcase. S-a verificat
înlăturarea carcaselor după un timp de 24 de ore. S-au folosit pentru teste
carcase de diferite mărimi, targhetându-se diferite mărimi de păsări: mici,
medii, mari.

Tabel 4-7

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

IV

27.08.2015

Medii

V

27.10.2015

Medii- mari

VI

16.12.2015

2 medii- mari și 8 mici

Pentru păsările de talie mare (ex. berze, pelicani), am plasat carcase de
fazani domestici adulți.
Pentru păsări de talie medie (ex. șoim, păsări de apă), s-au plasat carcase
de porumbei.
Pentru păsări de talie mică (ex.paserine), s-au plasat carcase de prepelițe
domestice.
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Tabel 4-8

Carcase găsite după 24 h de la plantare (persistența carcaselor) – pe baza
testelor de calibrare a carcaselor
Test nr

Mărime păsări

Carcase păsări găsite după 24 h (%)

I

Medii- mari

50

II

Medii

50

III

Medii

80

IV

Medii

60

V

Medii- mari

90

VI

2 medii - mari și 8 mici

20

Average

58

Persistența carcasei după 24 ore pentru păsări de talie mediu și mare , a
fost de cel puțin 50% fără nici un model sezonier specific între
teste/calibrări.
4.5.3

RATA DE EFICIENȚĂ ÎN GĂSIREA CARCASELOR
Șase studii de verificare a eficienței căutătorului au fost efectuate folosind
un total de 60 de carcase de păsări, de diferite categorii - mici, mijlocii și
mediu spre mare. Toate carcasele au fost plasate în locații aleatorii și
fiecare carcasă a fost marcată discret pentru a putea fi identificată ca un
studiu de carcasă. Personalul care realizează monitorizarea efectivă a
biodiversității nu cunoaște când s-au efectuat studii sau unde sunt
amplasate carcasele. Ratele mici de detecție a păsărilor au fost, de
asemenea, folosite ca un surogat pentru lilieci, pentru estimarea
mortalității și a ratelor de eficiență a căutătorului.

Tabel 4-9

Procentul carcaselor găsite pe parcursaul testelor de studiere a eficienței
căutătorului / câinilor (eficiența căutătorului– f)
Test nr.

Mărime pasăre

Păsări găsite de echipa de căutători (%)

I

Medii-mari

40

II

Medii

40

III
IV

Medii

70

Medii

80

V

Medii - mari

30

VI

2 medii - mari și 8 mici

50

Medie
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Eficiența căutătorului a rămas constantă în toate testele și pentru toate
mărimile de păsări.
4.5.4

Estimarea mortalităților datorate turbinelor
Pentru estimarea numărului total de mortalități datorate funcționării
turbinelor, numărul de mortalități efectiv identificate s-a împărțit la
probabilitatea de detecție.
N=C/p
N = estimarea numărului de mortalități;
C= numărul de carcase găsite;
p =probabilitatea de detecție.
Probabilitatea de detecție a fost definite ca eficiența căutătorului înmulțită
cu persistența carcaselor.
p= (f * s)
f =eficiența căutătorului;
s =persistența carcasei.
La calcularea eficienței căutătorului în găsirea carcaselor de lilieci s-a
folosit rata de eficiență în găsirea păsărilor mici și rata de persistență a
carcaselor.
Pentru estimarea ratelor actuale de mortalitate la păsări, s-au considerat
rata medie de eficiență a căutătorului și rata de persistență a mortalităților.
Mortalitatea estimate pentru păsări și lilieci este menționată în tabelul 4-9
de mai jos.

Tabel 4-8

Estimările ratelor de mortalitate
Grup

Numărul
mortalităților
găsite (C)

Total estimate mortalități (N)

Păsări

13

43

1.20

Lilieci

8

27

0.75
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5

DISCUȚII
Rezumat
Monitorizarea desfășurată pe parcursul anului 2015 indică faptul că
primul an de funcționare a parcului eolian Crucea Nord a avut doar efecte
minore asupra biodiversității și că aceste efecte sunt în mare măsură așa
cum a fost prezise, având un impact nesemnificativ la nivel de afectare a
populației fiecărei specii de interes.
Păsări: În general, studiile de monitorizare desfășurate în perioada
ianuarie - decembrie 2015 validează rezultatele din 2013 la modelarea
riscului la coliziune (MRC) și indică faptul că parcul eolian Crucea Nord
are numai efecte minore asupra biodiversității, așa cum a fost prezis în
timpul studiilor elaborate în faza de pre-construcție.
Efecte asupra Vânturelului roșu par să fie mai mari decât cele preconizate
și, pe baza MRC, în următorii 6,01 ani (la o rată de evitare de 95%) nu se
anticipează alte mortalități la vânturel. Continuarea monitorizării
vânturelului roșu este recomandat pentru a valida această ipoteză.
Lilieci: numărul de lilieci găsiți în timpul monitorizării intensive și a
observațiilor prin metoda transectelor pe amplasamentului parcului
eolian a fost foarte scăzut. Așa cum s-a concluzionat anterior, în timpul
fazei de exploatare sunt preconizate impacturi foarte limitate asupra
populației de lilieci.
Fauna & Flora: În timpul funcționării, se anticipează impacturi
nesemnificative asupra florei și faunei.
Se recomandă ca programul de monitorizare fauna & floră să continue
pentru cel puțin încă un an pentru a valida rezultatele observațiilor făcute
până în prezent și, de preferință 3 ani, în scopul de a capta orice tendințe
pozitive sau negative pe termen mai lung (ani 2, 3 și 5 de operare).
Pe baza informațiilor colectate în primul an de monitorizare a
biodiversității, considerăm că nu se impune nici o modificare
semnificativă în ceea ce privește Programul de monitorizare pentru anul
2016 și că deocamdată nu se impun luarea de măsuri de atenuare a
impactului parcului eolian asupra biodiversității.
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5.1

PĂSĂRI: MONITORIZAREA ÎN PERIOADA DE REPRODUCERE
Monitorizarea sezonului de reproducere a păsărilor a condus la
înregistrarea unei diversități relativ reduse, doar 16 specii fiind observate
ca folosind amprenta parcului eolian. Toate speciile au fost specii comune
și larg răspândite ca și comportament de reproducere. Speciile cele mai
frecvent înregistrate și cele mai abundente au fost specii tipice zonelor
agricole deschise din Dobrogea. Nu s-au găsit în interiorul parcului eolian
cuiburi de specii răpitoare sau de berze, cel mai probabil din cauza lipsei
structurilor adecvate (copaci, stâlpi etc). Mai mult decât atât, s-au
observat mai puține specii cu comportament de reproducere decât s-au
înregistrat în timpul primelor observații ale amplasamentului, în 2009. Nu
excludem totuși ca acest fapt să se datoreze în principal diferențelor în
metodologiile de monitorizare și datorită faptului că, în 2009, s-a
monitorizat o zonă mult mai extinsă decât cea efectiv ocupată în prezent
de parcul eolian.
Speciile înregistrate cel mai frecvent au fost ciocârlia de câmp cu cele mai
mari densități în luna mai de până la 144 de indivizi/ km2. Astfel de
densități nu sunt neobișnuite pentru stepă și pentru pășunile care
adăpostesc păsări cu comportament de reproducere. De exemplu,
concentrațiile de ciocârlie pot depăși frecvent 50 indivizi/km2 11. Ciocârlia
este destul de comună în România, populația estimată fiind de 2.000.000 3.000.000 de perechi 12. În general nu au fost observate modificări ale
comportamentului de reproducere, perechile obținând descendenți viabili
și populația nefiind în general afectată.
Datele din 2009 au estimat 1500-2000 perechi (3000-4000 indivizi).
Monitorizarea prin metoda transectelor indică un vârf de populație
estimată la 3260 indivizi în cei 22,64 km ai site-ului. Această specie se
înmulțește cu succes și populațiile actuale sunt în intervalul înregistrat în
anul 2009.
Ciocârlia de stol a fost înregistrată în zona parcului eolian pe toată
perioada de reproducere cu un maxim de 53 indivizi/ km pătrat în luna
mai. Acest fapt ar conduce la o densitate maximă pe întreg
amplasamentul de 1200 indivizi. Acest lucru este semnificativ mai mare
decât 10-15 perechi estimate în 2009. Specia se înmulțește și crește cu
succes și nu există nici o dovadă a unui impact advers asupra speciei ca

11http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/skylark.pdf
12 BirdLife International (2015) European Red List of Birds, Skylark. Downloaded from http://www.birdlife.org on

01/02/2016
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urmare a funcționării parcului eolian. Se anticipează că România susține
o populație de 10.000-20.000 de perechi 13.
Ciocârlia de Bărăgan a fost înregistrată pe toată perioada de studiu și este,
de asemenea, inclusă în anexa I a Directivei Păsări. Ciocârlia de Bărăgan a
fost una dintre speciile cele mai frecvent înregistrate și abundente în
timpul cercetărilor prin metoda transectelor (ajungând la densități de
până la 270 de indivizi/ km2 la sfârșitul lunii iunie 2015). Deși listată în
Anexa I a Directivei Păsări, este o specie de reproducere comună pentru
pajiști și zone agricole. În România, această specie susține o populație
fluctuând între 750.000 și 1.500.000 de perechi 14. Comportamentul de
reproducere a fost confirmat și de densitatea speciei pe amplasamentul
Crucea Nord (între 430 și 609), comparabilă cu cele 500-600 perechi
raportate în 2009.
Presura sură a fost înregistrată pe toată perioada de reproducere în zona
parcului eolian. România susține o populație de 1.300.000-2.600.000
perechi 15. Monitorizarea biodiversității prin metoda transectelor indică o
densitate pe kilometru pătrat de 9-25 păsări (ce asigură o densitate totală
pe amplasamentului parcului eolian de 203-566 păsări). Aceasta depășește
cu mult estimările de 10-15 perechi raportate în 2009.
Presura cu cap negru a fost înregistrată în perioada mai-iunie, în zona
parcului eolian, confirmându-se inclusiv comportamentul ei de
reproducere. Densitățile extrapolate la dimensiunea amplasamentului
conduc la valori maxime ale populației de 158-249 indivizi, depășindu-se
cu mult cele șapte perechi raportate în 2009. România susține o populație
de presură cu cap negru de 80,000-270,000 perechi 16.
Rezultatele monitorizării prin metoda transectelor indica faptul ca nu
există răpitoare care se înmulțesc pe amplasamentul parcului eolian și că
un număr redus de specii au fost confirmate ca fiind cu comportament de
reproducere. Totuși, acest lucru este probabil să fie un rezultat al
diferitelor metodologii și zone de studiu abordate în 2009 și 2013. Dintre

13 BirdLife International (2015) European Red List of Birds, Short-toed lark.. Downloaded from

http://www.birdlife.org on 01/02/2016
14 BirdLife International (2015) European Red List of Birds, Calandra Lark. Downloaded from

http://www.birdlife.org on 01/02/2016
15 BirdLife International (2015) European Red List of Birds, Corn bunting. Downloaded from

http://www.birdlife.org on 01/02/2016
16 BirdLife International (2015) European Red List of Birds, Black-headed bunting. Downloaded from

http://www.birdlife.org on 01/02/2016
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cele cinci specii confirmate ca având comportament de reproducere, toate
au înregistrat în 2015 densități apropiate sau superioare celor înregistrate
în anul 2009.
5.2

PĂSĂRI: MONITORIZAREA LA PUNCT DE OBSERVAȚIE
Raportul de evaluare suplimentară 17 a identificat și evaluat cinci specii de
păsări care au fost observate zburând deasupra parcului eolian la
înălțimea de risc de coliziune. Aceste specii selectate (de exemplu
vânturelul, șorecarul, șorecarul mare, acvila mică, gaia neagră) sunt specii
de interes pentru ariile protejate de tip SPA localizate pe o rază de 10 km
de parcului eolian Crucea Nord.
Monitorizarea păsărilor pe perioada de reproducere a indicat faptul că
vânturelul roșu și șorecarul mare au avut comportament de reproducere
în afara zonei de parc eolian, dar, cel mai probabil în afara ariilor
naturale de interes SPA (nu au fost găsite cuiburi în SPA-urile din zona
proiectului). În plus, a existat o singură înregistrare de șerpar la 5 km de
amplasament, precum și un cuib de berze albe în satul Crucea la 3,2 km
de parcul eolian. Cu toate acestea, aceste păsări nu au fost observate
zburând deasupra parcului eolian la înălțimea de risc de coliziune.
Planul de monitorizare a biodiversitatea din 2014 a inclus datele privind
riscul la coliziune din studiile inițiale privind migrația ( martie-iulie 2013
și august-octombrie) și iernatul (noiembrie 2013-februarie 2014), pentru a
oferi o baza de calculare a riscului de coliziune. Aceste date, concentrate
pe cele cinci specii de importanță SPA sunt prezentate în tabelul 5-1.

Tabel 5-1

Estimarea riscului de coliziune pentru cele cinci specii de păsări cu cel
mai mare nivel de risc (pe baza datelor din 2013-2014)
Specie

Mar-Iul

Aug-Oct

Noi-Feb

Total

Total

Total

Ani/pasăre

Ani/pasăre

95/99%

95/99%

95/99%

95/99%

95%

99%

Vânturel
roșu - Falco
tinnunculus

0.04/0.01

0.17/0.03

0.13/0.03

0.34/0.07

2.90

14.49

Șorecar–

0.06/0.01

0.07/0.01

0.15/0.03

0.28/0.05

3.44

17.22

0.05/0.01

0.2/0.04

0.02/0.00

0.27/0.03

3.75

19.50

Buteo buteo
Șorecar
mare -

17 ERM September 2013 updated in November 2013. Additional Assessment Report for Crucea North Wind Farm

108 MW
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Specie

Mar-Iul

Aug-Oct

Noi-Feb

Total

Total

Total

Ani/pasăre

Ani/pasăre

95/99%

95/99%

95/99%

95/99%

95%

99%

0.04/0.01

0

0

0.04/0.01

28.08

140.41

0.02/0.005

0

0

0.02/0.005

40.2

201.2

Buteo
rufinus
Acvilă
micăAquila
pennata /
Hieraaetus
pennatus
Gaie
neagră–
Milvus
migrans

Dintre aceste specii de importanță SPA, nu s-a înregistrat nici o acvilă
pitică sau gaie neagră. Atât șorecarul cât și șorecarul mare au fost
observate zburând deasupra parcului eolian la înălțimea de risc de
coliziune, fără să se înregistreze însă nici o mortalitate.
Vulturelul roșu a fost înregistrat cu cel mai lung timp petrecut la înălțimea
de risc de coliziune. În timpul monitorizării mortalităților în 2015 s-a găsit
o singură carcasă de șorecar.
Rezultatele obținute în urma monitorizării pe perioada ianuariedecembrie 2015 din punctele de observație sprijină în mare măsură
evaluările de risc de coliziune furnizate în raportul de evaluare adecvată.
Riscul de coliziune pentru vânturelul roșu a fost modificat față de cel
prezentat anterior, după revizuirea datelor de monitorizare din
noiembrie 2013 - februarie 2014. Acest lucru a indicat că, la 95% rată de
evitare, numărul estimat de ani pentru o mortalitate a scăzut de la 6,01
(așa cum figurează în EA) la 2,9 ani. Acest lucru se datorează în mare
parte timpului crescut petrecut de vânturel la înălțimea de risc de
coliziune în timpul iernii.
Rezultatele monitorizării din 2015 sprijină această abordare mai
conservatoare în privința riscului de coliziune la vânturelul roșu.
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5.3

LILIECI: MONITORIZAREA PRIN METODA TRANSECTELOR ȘI A PUNCTELOR DE
OBSERVAȚIE

În ceea ce privește relevanța, la parcul eolian Crucea Nord există tot mai
multe dovezi că în zonele de terenuri agricole, mortalitățile înregistrate la
lilieci per turbină sunt mult mai mici decât cele în habitate complexe
sau de-a lungul munților, râurilor sau coridoarelor de-a
lungul coastei. Rydel și colaboratorii (2010) estimează, în astfel
de peisaje de câmp deschis, o mortalitate între 0 și 3 lilieci pe
an per turbina. Cercetările au indicat de asemenea faptul că
migrația liliecilor nu are loc în front deschis, ci este legată
de caracteristicile zonale, cum ar fi crestele montane sau zonele de coastă
18.

F

Numărul de lilieci identificați în timpul studiu intensiv și de monitorizare
prin metoda transectelor a fost foarte scăzut, cu doar o singură
specie înregistrată pipistrelle Nathusius / Kuhl lui (Pipistrellus nathusii / kuhli). Nu a
existat nici o dovadă concludentă a migrației iar lipsa de
comportament migrator într-un astfel un peisaj deschis și, în general, de
caracteristici se potrivește bine cu cercetările recente care indică faptul
că migrația liliacului este redusă, fiind asociată cu lipsa
caracteristicile specifice ale amplasamentului parcului eolian
Crucea Nord.
5.4

PĂSĂRI ȘI LILIECI: MONITORIZAREA MORTALITĂȚILOR
În perioada de studiu au fost
găsite 8 carcase aparținând Pipistrellus nathusii, Pipistrellus kuhlii, pygm
aeus Pipistrellus și Pipistrellus pipistrellus. Cele mai multe carcase au fost
recuperate în cursul lunii august, stabilind un model temporal pentru
România, care se suprapune cu perioada de pre-înmulțire.
P. nathusii este una dintre cele mai comune specii de lilieci din
sudul România, cu peisaje agricole în cea mai mare parte deschise, stânci
din loess, argilă sau calcar. Acesta poate coabita cu alte
specii Pipistrellus. Înălțimea la care zboară este de obicei mare, mai mult
de 40m. Se preferă vânarea deasupra zonelor împădurite sau în spații
deschis. Datorită acestor parametri ecologici, aceasta împreună
cu alte specii de lilieci cu comportament de hrănire în câmp deschis, au
un risc mai mare de coliziune cu turbinele.

(18) Baerwald, E.F. & Barclay, R.M.R. 2009. Geographic Variation in Activity and Fatality of Migratory Bats at Wind
Energy Facilities. Journal of Mammalogy, 90(6):1341–1349
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Numărul estimat de mortalități la lilieci este de 0,75 per turbină este mic în
raport cu cercetările existente în alte zone geografice 19. Mortalitatea este
de asemenea considerată scăzută în comparație cu alte parcuri eoliene în
Dobrogea (Mantoiu et al. 2015 20)).
Rata mortalității este o "rată anuală", căutarea carcaselor având loc în
timpul întregii perioade de activitate a liliecilor.
Mortalitatea estimată la lilieci ar trebui să fie văzută ca o estimare foarte
precaută 21 și un scenariu pesimist.
Speciile de păsări recuperate în timpul căutării carcaselor sugerează că
cele mai mare păsări au fost cele rezidente. Aceste mortalități nu au putut
fi corelate cu alte cauza în afara turbinelor (ex. fenomene meteorologice,
migrația păsărilor). Astfel, 10 mortalități au apărut în timpul sezonului de
împerechere (aprilie-mai).
Comparând datele obținute în urma căutării de carcase cu riscul de
coliziune estimat, mortalitatea șorecarului nu se confirmă, deși
amplasamentul este încă folosit de specie, fără a fi observată o tendință de
dislocare. Lipsa comportamentului de dislocare în timpul funcționării
parcului eolian a fost, de asemenea, confirmată în timpul diferitelor vizite
la fața locului, atunci când șorecarul a fost observat vânând sau
odihnindu-se în apropierea turbinelor.
Vânturelul roșu este singura specie care nu confirmă predicțiile MRC
(modelului de risc de coliziune), iar mortalitatea estimată pe baza datelor
de căutare a mortalităților sugerează că acea carcasă descoperită la Crucea
Nord ar putea reflecta o mortalitate corectată de 2,9 ani, cu luarea în
considerare a unei rate de evitare de 95%.
Numărul estimat de mortalități ale păsărilor per turbina ( 1,20 ) pentru
perioada de monitorizare este mic în raport cu rezultatele monitorizărilor
în alte zone geografice existente 22. În prezent, pentru România nu există

19http://snr.unl.edu/renewableenergy/download/Avian%20&%20Bat%20Mortiality%20at%20the%20NPPD%20A
inswor th%20Wind%20Farm.pdf

(20)A bat fatality risk model at wind farms in Dobrogea, Romania, using a GIS approach. Conference Paper 4th
International Berlin Bat Meeting 2015
21 A Korner-Nievergelt, F., Korner-Nievergelt, P., Behr, O., Niermann, I., Brinkmann, R. & Hellriegal, B. 2011. A new

method to determine bird and bat fatality at wind energy turbines from carcass searches. Wildlife Biology, 17 (4):
350-363
22

http://snr.unl.edu/renewableenergy/download/Avian%20&%20Bat%20Mortiality%20at%20the%20NPPD%20Ain
swor th%20Wind%20Farm.pdf
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studii disponibile relevante. Nu au fost detectate efecte semnificative
asupra populație pentru pasări care decurg din funcționarea parcului
eolian Crucea Nord. Rata de coliziune pentru vânturelul roșu reflectă
rata revizuită pe baza introducerii datelor de risc de coliziune de iarna
2013-2014. Acesta este un șoim comun și răspândit în România, dar este
cunoscut și în alte zone geografice pentru vulnerabilitatea la coliziuni
cu turbinele. Mai degrabă, agricultura intensive și implicațiile acesteia
conduc pe termen lung la declinul populației globale de vânturel roșu.
(EBCC 1997).
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