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PROIECT DOBROGEA
10 – 13 octombrie 2019
10 Octombrie 2019 Allah Bair
Marius Skolka, Mălina Stefan, Mădălina Ciocan, Isabela Sadîca, Stefan Manolescu, Ovidiu Drăgan, Cosma
Traian Stefan. Bordusan Ion
Dan Grigorescu, Ionuț Scutelnicu, Dan Grigore
Deplasare in zona Allah Bair pentru prelevare de probe de sol si efectuare de observatii de ordin general.
Vremea foarte frumoasă, cu cer senin complet si vizibilitate pe toate parcurile eoliene si pana la Dunăre.
Temperatura a ajuns la prânz la peste 23 de grade si a bătut un vant ușor din vest.

Solul relativ umed după ploile de zilele trecute si perioada de trei zile cu temperaturi de circa 8-10 grade.
Vegetatia partial refacută dupa seceta cruntă din vară. O serie de plante – Arthemisia, Taraxacum,
Diplotaxis, graminee – dau din nou frunze verzi. Altele raman uscate – de remarcat carpinițele de pe pantă,
dintre pini, care aveau frunzele uscate de seceta din vara. Interesant e ca pinii nu par a suferit mai mult
decat de obicei din cauza secetei, chiar daca o parte din ei s-au uscat in decursul ultimilor ani.
Dintre plantele cu flori, doar brândușele de toamnă erau de remarcat și florile izolate de Echium italicum,
Delphinium, Centaurea, asteracee cu flori galbene, si cateva păpădii rătăcite.
De asemenea, pe stâncăriile calcaroase de pe deal, am găsit exemplare înflorite de Dianthus nardiformis.
Entomofauna era dominată de orthoptere, practic la fiecare pas zburau din iarbă exemplare de Acrida
hungarica (ambele morfe), Calliptamus italicus, Oedipoda germanica, O. coerulescens, Oedalus decorus,
Sthenobothrus, Chorthippus, Phaneroptera. Am gasit si multe – pentru parioada aceasta a anului –
mantodee – atât Mantis religiosa căt si Parameles heldreichi.
Dintre lepidoptere, am găsit destul de multe exemplare de Colias croceus, Colias erate, Pontia edusa,
Pieris rapae, Polyommatus icarus, Aricia gestis. Pe vărful dealului, în zona tranșeelor, zburau circa 3-5
exemplare de Pararge megera, iar peste tot, atat pe liziera plantatiilor cât si pe pantele ierboase, zburai
exemplare deteriorate de Argynnis pandora.
Odonate – zburau exemplare izolate de Sympecma fusca, Sympetrum vulgatum, Aeshna cyanea.

Sympetrum vulgatum
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Păsări am văzut destul de puține – exemplare izolate de Buteo buteo pe lizieră, un posibil exemplar de
Hieraeetus pennatus, exemplare de Garrulus glandarius și fringilide neidentificate. Interesant, pe vârful
dealului zbura o perche de porumbei albi complet (probabil de la mănăstire).
Reptile. Am gasit resturile de carapace ale unei testoase de talie mica, omorâtă in vara aceasta de un tractor
cel mai probabil (s-a arat din nou banda de protecție silvica, probabil de teama unor incendii in urma
secetei), resturi de ouă de țestoase și exemplare numeroase de Podarcis taurica, toate morfe de culoare
maroniue-cenușie. Am găsit și un exemplar femel juvenil de Lacerta trilineata, specie care este prezenta
intr-o populație izolată și pe Allah Bair.
Acasă, pe fotografiile executate in teren, am găsit și un juvenil de Phoenicurus ochrouros, iar intre
orthoptere, am identificat și un Chorthippus bigutulus.
Spre final, cand ne pregăteam de plecare, am observat o activitate intensă a buburuzelor și in afara de
Coccinella septempunctata au aparut si exemplare de Harmonia axyridis. Nu am găsit în zonă ploșnițe
invazive – nici Halyomorpha si nici Leptoglossus – cu toate că dat fiind prezența pinilor, ar fi fost de
așteptat.
Deplasarea a avut drept scop prelevarea de probe de sol. S-au colectat cate 5 probe de sol din habitatul cu
stepe ponto-sarmatice, atât de pe pantele cu expozitie sudică a dealului, in zona unde sunt stâncării si
vegetație exclusiv ierboasă, cu cateva tufe izolate de Cottinus coggygria, din zona cu plantații de tufe de
Crataegus si din plantațiile de pin de pe aceleași pante. Practic, pe pantele dealului, solul nu are o grosime
mai mare de 10 cm, iar pe pante are o grosime mai mare, însa în adâncime este compact și relativ uscat,
greu de prelevat cu sonda manuală. Pentru fiecare proba de sol s-a prelevat si o probă de vegetatie din zona
respectiva, ierboasa din zonele de stepa si lemnoasă din plantatia de pin.
Prelevare de probe de sol si vegetatie
Stepe ponto sarmatice – 62C0* - de pe pantele dealului
Sol de circa 10 cm adâncime, vegetatie ierboasă cu graminee dominate de Stipa, Agropyron, etc.
Vegetația ierboasă de pe pantele dealului bine conservată, fără urme de pășunare. Singurul impact din zona
sunt urmele de la caravana off-road de acum cațiva ani, când un număr de dobitoci au urcat cu mașini grele
de teren până în vârful dealului, in zona tranșeelor și au coborât spre pini. Nici până acum nu s-a refăcut
vegetația acolo și urmele de mașini arată la fel de proaspete ca în anul cănd au fost făcute.
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Proba 1

Proba 2

Proba 3

Proba 4

Proba 5 – sub tufa de Cottinus
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Habitat de stepă, cu tufe de Crataegus

Pantele de la baza dealului sunt acoperite cu o vegetație ierboasă în care se amestecă ce a mai rămas din
vegetatia de stepă primară – Stipa – alături de care crește Botriochloa si pe alocuri Calamagrostis. In zonă
au fost plantate numeroase brâuri de Crataegus, care s-au prins bine și care formează un habitat interesant
dincolo de limita silvică. Chiar dacă se pășunează în zonă, turma are efective reduse și nici vacile nu sunt
prea multe. Impactul pășunatului este unul neglijabil, iarba fiind înaltă și pajiștea arătând bine. Habitatul
este perfect nu numai pentru orthoptere si mantodee, dar și pentru păsări insectivore, Din păcate, la ora
aceasta nu am mai găsit decât cuiburile de la Lanius si silviile si pitulicile care probabil se hrăneau în zonă.
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Proba 1

Proba 4
Proba 5
Plantație de Pinus nigra
Pantele dealului, ca si ale altor dealuri din zonă, au fost plantate cu pin negru. Pinul, cu toate că e destul de
decorativ de aproape, nefiind tipic zonei nu are cum să fie un arbore binevenit. După tufele de Cottinus care
mai apar, probabil că in trecut zona era acoperita de o padure de stejar si carpinita si mojdrean, defrișată la
un moment dat de localnici. Ulterior, s-a plantat pin.
O parte din pini se usucă sau s-au uscat deja. Solul nu are acolo mai mult de 15 cm, dupa cum am putut din
pacate constata.
Liziera pinilor este blocată de un brău compact de păducel printre care apar si dracile, ceea ce face ca
accesul in pinet să fie aproape imposibil pe distante mari – o masura binevenita tinand cont de saracia de
lemn din zona.
In liziera de pini am vazut cateva rapitoare – exemplare de Buteo buteo.
Probele au fost prelevate de la marginea plantatiei, fără să intrăm în profunzime.
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Proba 1

Proba 2

Proba 3

Proba 4

Proba 5
Paleontologie. Atât în carieră căt si pe stâncării și pe pantele dealului s-au găsit o serie întreagă de fosile de
amoniti, belemniți, brahiopode, bivalve, spongieri și echinoidee, toate de vârstă cretacică. Nu am ajuns la
seimentele de vârstă paleozoica (1 miliard de ani aprox) din apropierea comunei Băltăgești. S-au colectat
probe pentru colectia laboratorulu de geologie, determinate de catre dl. Dan Grigore (Inst. de Geologie).
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Podarcis taurica

Argynnis pandora

Lacerta trilineata

O coerulescens

Acrida hungarica

Phoenicurus ochrouros juv.

Chorthippus bigutulus

Mantis religiosa

Polyommatus icarus

Colias erate

Colias croceus

Ameles heldreichi
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Dianthus nardiformis

Colchicum fomini
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Ameles decolor

Ameles (Parameles) heldreichi
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11 Octombrie 2019 Malul lacului Siutghiol, Năvodari, Ester
Marius Skolka, Malina Stefan, Mădălina Ciocan, Isabela Sadâca, Stefan Manolescu, Ovidiu Drăgan
Dan Grigorescu, Ionuț Scutelnicu, Costel Haită
Deplasarea inițială viza și o vizită pe insula Ada de pe lacul Tașaul, insula situata intr-un SCI si SPA, cu sit
neolitic si o colonie de cuibărit de Pelecanus crispus pe care primarul si consiliul local au transformat-o in
intravilan si au parcelat-o (din fericire, proiectele ilegale s-au lovit de faptul ca zona este sit arheologic si
momentan orice activitate s-a oprit acolo). Vizita nu a mai avut loc.
Malul nordic al lacului Siutghiol
Prima parte a deplasării a vizat malul nordic al lacului Siutghiol (altă are protejată Natura 2000) pentru a
evalua starea unor situri neolitice.
Din păcate, malul este ocupat spre Năvodari de o serie de vile si blocuri, unele cu ponton si cu tevile de
evacuare a apelor menajere direct in lac….. Toată zona, ocupată de o vegetatie de stepă secundară, cu
Eleagnus, are un aspect dezolant, cu resturi de la constructii si gunoaie acoperite de o vegetatie care se
reface dupa seceta. Canalul, cu apa relativ limpede, populat de populatii compacte de Dreissena
polymorpha, alături de spongieri, Theodoxus fluviatilis si alte specii dulcicole se invecineaza cu un
Siutghiol eutrofizat, cu apa verzuie datorita infloririi cu cianobacterii. Cu toate acestea, pe bucatile de calcar
de la Sitorman care bordeaza lacul in zonele unde nu este stuf inca mai sunt exemplare izolate de Laurencia
lacustris (descrisă ca Laurencia lacustris Skolka 1961, specia este în prezent sinonimată cu Laurencia
caspica A.D.Zinova & Zaberzhinskaya 1968 - Zinova, A.D. & Zaberzhinskaja, E.B. (1968). Novye vidy krasnykh
vodorosley iz Kaspiyskogo moria [New species of red algae from the Caspian Sea]. Species rhodophytorum maris caspici
novae. Novosti Sistematiki Nizshykh Rasteniy 5: 28-33)

Zona fostei faleze de loess a fostului golf marin a fost demantelată în decursul construirii canalului si nu au
mai ramas decat coline izolate care au la baza șisturi moi. In unele zone, apar populații compacte de
Ecbalium elaterium care prospera in ciuda buruienilor si care are si o fauna asociata formata din coccinelide
ciudate, cu elitre moi - Henosepilachna angusticollis Reiche, 1862 (pe care nu am mai vazut-o până acum
pe litoral, dar dat fiind raritatea si a zonelor cu Ecbalium si a ieșirilor pe cordonul litoral in mod organizat,
nu e de mirare).

Henosepilachna angusticollis - adulti si larve pe Ecbalium elaterium
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Dreissena
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Laurencia lacustris
Termocentrala de la Ovidiu
Dupa vizita pe malul lacului, am încercat să ajungem la fosta faleza calcaroasă de deasupra fostei
termocentrale de la Ovidiu. Zona, de un dacor a la Tarkowski desavârșit, este plina de gunoaie și resturi
variate, de la pet-uri la antemergătoare si de la manuale de limba română la resturi de șezlonguri și
căruciore de copil si tastaturi. Peste tot sunt buruieni, intre care se remarco Conyza canadensis, pe lângă
care mai rezistă exemplare izolate de Stipa sau Satureja caerulea pe stancariile care ar avea un aspect
interesant daca nu ar fi sufocate de gunoaie.
Si, cu toate acestea, am găsit în zonă o exuvie enormă de Coluber, iepuri, două exemplare de Empusa
fasciata, vânturei. Natura rezistă până la urmă, in ciuda poluării – zona este intens poluată la nivelul solului
datorită infiltrarilor de la termocentrala care au afectat primii metri de sol fertil.
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Dolicophis caspius - exuvie

Empusa fasciata
Cu un minim de igienizare, zona cu stancarii ar putea deveni foarte decorativa, chiar daca se afla intr-o
vecinătate care nu ii permite sa fie pusa in valoare. Insa, faptul ca mai rezista inca populatii de Satureja
coerulea si apar până si exemplare de Empusa fasciata (pana acum nu a gasit-o nimeni in zona respectivă)
demonstrează că impactul nu este atât de dur pe cum apare.
Zona Gura Dobrogei – Ester
A doua zonă avuta în vedere a fost zona fostului sat medieval Ester si valea Vistorma intre marginea
platoului cu recifi de corali si mânăstirea inadecvata unei zone protejate Dinonisie Exiguul.
Ca si în alte zone din Dobrogea, ultimele ploi au permis un reviriment al vegetatiei si totul e verde acum.
Scaieții care in vară formau un hățiș aproape impenetrabil au dispărut acum, dar apare o nouă generațe de
scaieți verzi….

Pe locul fostului sat se văd resturi din fostele fundații si probabil pivnițe (dacă nu cumva casele erau
semiîngropate) peste care au crescut graminee, scaieți și Verbascum phlomoides. Din loc in loc apar și
brândușe de toamnă, care dau o notă aparte.
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Dintre nevertebrate, dominau orthopterele – cu aceleași exemplare de Acrida hungarica, Chorthippus,
Oedipoda germanica – cu exemplare izolate de Pontia edusa, Colias erate, Colias croceus, Polyommatus
icarus.

Harta Ester
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In zona localitații, in apropierea unui mușuroi de cârtiță, s-a găsit un fragment de valvă de Mytilus
galloprovincialis. Interesantă prezență, care pune întrebarea cum a ajuns midia acolo și care erau legaturile
localității dispărute cu zona litorală de la sud de Constanța, cel mai apropiat loc unde există bancuri de
midii.
Vertebrate – în zonă am identificat un număr mare de mușuroaie de cârtiță, găuri de Spermophilus citellus,
exemplare de Podarcis tauricus, iar în vale, pe malul pârâului, erau și exemplare juvenile de Lacerta
viridis.
In zona fostului sat au fost prelevate cinci probe de sol de la 10 si 30 cm și probe de vegetație ierbosă.
Valea Vistornei, pârâul care curge în aptropiere are apă multă, mâloasă, și cu urme proaspete de inundație
pe mal. Tot crângul cu salcâmi arată deosebit, cu o iarbă verde și proaspătă iar la marginea drumului,
numeroase tufe înflorite de Centaurea solstitialis si Carduus care ofereau hrana pentru un număr mult mai
mare d elepidoptere. In zonă zburau Pontia edusa, Pieris rapae, Colias erate, Colias croceus, Polyommatus
icarus, Lycaena phlaeas, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Pararge megera, Macroglossum stellatarum.
In iarbă, am găsit exemplare izolate de Ocypus olens (Coleoptera Staphilinidae) dar și rane. Zburau
exemplare de Sympetrum (din păcate neidentificat), Aeshna caerulea, Lestes virens. In apă, erau larve de
Aeshna.
Spongieri de tip Tremadictyon – in zona Ester – la fosta

Lestes virens
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Crocus pallasii

Centaurea solstitialis

Harmonia axyridis

Vanessa atalanta

Vanessa cardui
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Colias croceus
Rana kl esculenta
Gerris sp.
Recifi de corali
La intrare in zona Ester, am oprit și în zona recifilor de corali, unde am remarcat un aspect interesant – râpa
abruptă si micul canion, plină cu iederă înflorită, era practic sufocată de exemplare de Erystalis și de Vespa
care accesau sngura sursă de nectar din zonă. Fluturii – Polyommatus icarus, Pontia edusa, Colias croceus,
Colias erate, Pararge megera – se aglomerau pe câteva tufe de Satureja caerulea. Tot pe versanții
calcaroși, încă mai erau active exemplare de Podarcis taurica si juvenili de Lacerta viridis. In zonă zburau
și câteva exemplare de Falco tinnunculus.
In zona de langa paraul Vistorna, vegetatia ierboasa a inverzit practic, si din loc in loc apareau exemplare
de Crocus pallasii (prezente si pe locatia fostului sat Ester). Nu am vazut insa exemplare de Colchicum
autumnale, ca la Allah Bair.

Hedera helix

Campanula romanica

Pararge megera
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Testudo graeca

Probe colectate Ester

\
Pontia edusa

Polyommatus icarus

Pieris rapae
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12 Octombrie 2019 Cheile Dobrogei, Canaralele de la Hârșova
Marius Skolka, Mălina Stefan, Mădălina Ciocan, Isabela Sadâca, Stefan Manolescu, Ovidiu Drăgan
Dan Grigorescu, Ionuț Scutelnicu, Costel Haită, Naliana Lupașcu
Cheile Dobrogei
Temperatura de circa 14 grade la inceput (9.30) după care a crescut treptat ajungând la peste 20 de grade.

S-au prelevat probe din zona Cheilor, in lungul pârâului, dinspre izvorul de la Grădina spre sud. Solul
compact, cu stratul de roca la circa 10 cm in apropiere de versanti. S-a explorat si zona peșterii cu cranii,
unde dl. dr. Haită a explicat contextul în care s-au efectuat cercetările acolo și semnificatia descoperirilor.
In chei, vegetatia refăcută după secetă, cu puține flori.
Număr destul de mare de Acrida hungarica, Oedipoda germanica si exemplare izolate de Mantis religiosa.
Lepidoptere puține – Colias croceus, Colias erate, Pontia edusa, Polyommatus icarus.
Impactul antropic foarte putin evident, nu mai sunt resturi si pet-uri peste tot, iar revirimentul vegetatiei
ierboase face invizibile urmele păsunatului.
Pe malul pârâului, în apropiere de peștera cu cranii, am găsit un cuib de Sceliphron caementarium – prima
semnalare a acestei specii invazive nord-americane în zonă.
In apă erau active exemplare de Rana kl esculenta, iar in vegetație exemplare izolate de Podarcis taurica și
Lacerta viridis.
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După ce am luat probele din valea pârâului, am ieși din chei spre sud si am intrat pe un drum secundar (arat
in vara aceasta) care duce la o vale stâncoasâ, cu curs de apă intermitent si versanți acoperiți cu pădure de
șleau dobrogean (habitat 91AA Vegetatie ponto-sarmatica cu stejar pufos si 40C0 Tufărișuri de foioase
ponto-sarmatice).
Valea cu vegetatia bine conservată, destul de spectaculoasă si cu potențial în ce privește entomofauma.
S-au prelevat cinci probe de sol si de vegetatie ierboasă de sub pădure, la distanță mică de vale.
In vale, dl. Haită a găsit urme certe de locuire – strat de sol cu urme de cenuși, în valea pârâului.
Pe vale și pe versanți, am găsit un număr mai mare de fluturi – Colias croceus, Colias erate, Pontia edusa,
Pieris rapae, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Argynnis lathonia, Pararge megera (un exemplar d etalie
foarte mică), Lycaena phlaeas, Lycaena thersamon, Polyommatus icarus, Aricia agestis.
Nici aici nu lipseau acridele, Oedipoda germanica, Mantis religiosa.
Zburau și odonate – exemplare izolate de Aeshna si Sympetrum ca și Sympecma fusca.
Dintre reptile, erau active doar Podarcis taurica si juvenili de Lacerta viridis.
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Zebrina detrita

Colias erate

Colias croceus

P. icarus

Pararge megera

Lycaena thersamon A. lathonia

Probele pentru sol din zonă cu habitat de stepă le-am luat de pe o coamă de deal aflată intre valea paraului
Vistorna și valea împădurită (si care ar putea fi o fosta zona de locuire romană după cum arată cioburile de
amforă găsite în banda arata care izolează pădurea si plantația de salcâmi de zona cu vegetatie ierboasă.
Vegetatia cu urme de pășunare, pe lângă tufe de Stipa existând si suprafețe mari acoperite de Botriochloa.
In vegetatie, aceeași faună de orthoptere, cu Colias erate, Colias croceus, Pieris rapae si Pontia edusa
dintre pieride si Polyommatus icarus si Lycaena thersamon (exemplare deteriorate) dintre licenide. In zonă
am văzut si exemplare izolate de Argynnis pandora, care încă mai zboară.
Si aici erau exemplare de Podarcis taurica.
Datorita faptului că solul avea aceleași caracteristici s-au prelevat doar trei probe.
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Canaralele de la Hârșova
In zona canaralelor, am ales pentru probe si observații zona de la Celea Mare. Am intrat până la Dunăre,
care era foarte scăzută – cu circa 40 m față de limita stâncăriilor.
Habitate naturale nu am găsit în zonă. Vegetatia de tip stepic era puternic alterată de suprapășunat – in zona
este o stana care functioneaza de foarte multă vreme, care intretine un mare numar de animale – pe langa
aspectul total dezolant (oare chiar le place să trăiască in condiții de groapă de gunoi?).
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Malul Dunării
Probele s-au prelevat de pe malul Dunării, din zona de la baza stancilor, de pe zona care nu se acoperă cu
apă decât la viituri foarte mari si din faleza de loess – dintr-o zonă cu sol roșietic și dintr-altă zonă cu sol
normal. Comparativ cu vara anului trecut, apa era retrasa cu circa 40 de metri, vizibili după vegetaia
ierboasă dezvoltată din primăvara asta.
La baza stâncilor, un pâlc de sălcii în zona inundabilă, iar spre stânci, exemplare de Ulmus, Carpinus,
Amorpha, Rosa canina, Crataegus, plus exemplare izolate de Periploca graeca, prezente aici si in urma cu
circa 6 ani.
Pe mal, multi pescari, multe gunoaie, o pisică rătăcită care iși făcuse adăpost într-o crăpăatură de stâncă,
valve de Unio tumidus si Sinanodonta woodiana ca si valve izolate de Corbicula fluminea.
Zburau aceleași specii de odonate – Sympetrum si Aeshna.
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Periploca graeca

Harmonia axyridis

Sinanodonta

Unio pictorum

C. fluminea

Unio tumidus

Sinanodonta woodiana
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Am prelevat apoi probe dintr-un versant cu vegetatie stepică pășunată intens de pe marginea drumului de
acces ca și din plantatia de salcam si oțetar de pe partea opusă.
Versant pășunat
Zona despădurită, cu vegetatie stepică – ceea ce a mai rămas între culturile agricole – este extrem de
pășunat. Pantele văii cu drumul de acces care duce la stana supradimensionată de pe malul Dunării este
plină de hățașuri si vegetatia este extrem de săracă/

Plantatie pe malul Dunării
Malul opus al văii, mult mai fragmentat, a fost impădurit cu oțetar și salcâm, care în timp a format o
adevărată junglă, umedă și întunecată. Dacă versantul opus are o vegetație ierboasă extrem de săracă. Aici
avem o vegetație influențată puternic de stratul de arbori.
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Habitate din siturile Natura 2000 din Dobrogea Centrala
ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia
91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
62C0 * Stepe ponto-sarmatice
ROSCI0022 Canaralele Dunării
3130 Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea
3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara
3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention
40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
62C0 * Stepe ponto-sarmatice
6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii
6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)
91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul
marilor râuri (Ulmenion minoris)
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin
91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 38 B B A A
92D0 Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)
ROSCI0053 Dealul Alah Bair
62C0 * Stepe ponto-sarmatice
ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean
8230 Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase
40C0 * Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
91X0 Păduri dobrogene de fag
62C0 * Stepe ponto-sarmatice
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
91I0 * Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen
92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
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PROIECT DOBROGEA
20 octombrie 2019 Băltăgești, Allah Bair, Hârșova
Persida Ghețu, Alexandra Șoimu, Geanina Fânaru (Master Conservarea Biodiversitatii, anul II), Daniyar
Memedemin, Marius Skolka, Stefan Manolescu, Ovidiu Drăgan, Ana Maria Drăgan, + dr. Virgil Iordache
Univ. Bucuresti, Fac. de Biologie)
Datorită faptului că probele de sol luate de la Allah Bair nu au fost conform protocolului, am efectuat o a
doua deplasare exact in aceeași zona, pentru a preleva un alt set de probe. Pentru că ne-au trezit interesul
geologii, am facut o vizită și la șisturile paleozoice cu vârstă de circa 1 miliard de ani de la Băltăgești ca si
pe malul Dunării, la Hârșova.
Băltăgești, șisturi paleozoice
Am ajuns dinineata, destul de devreme, inainte sa dispara complet umezeala din aer si sa se evapore roua de
pe iarba. Zona cu sisturi este o derea de la marginea satului, langa un islaz pasunat intens, unde nu a mai
ramas decat pelin si Botriochloa. La intrare in vale, o stana destul de mare, cu un cioban interesant, cu
ochelari si palarie de tip joben, de Haloween…insolita apariție in stepa dobrogeana.
Valea cu apa, firul apei fiind destul de lat ca se pună probleme la traversare. Pe mal, tufe foarte puține –
Eleagnus, Crataegus si zone cu Typha si rogozuri amestecate cu Mentha aquatica (habitat favorabil pt
Lycaena dispar).
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Pe versanti, tufe numeroase de Dianthus nardiformis si Alyssum saxatile (acesta din urma in exemplare mai
putine). Printre graminee, tufele de Stipa arata ca odata vegatatia arata cu totul altfel in zona. Acum, pe
aceleasi stancarii cu Dianthus apar si exemplare destul de numeroase de Conyza canadense.
Sisturile ca atare sunt in general friabile, in pozitie aproape verticala si se feliaza extrem de usor. Am
incercat si noi sa gasim ceva urme de vietuitoare in sisturi – bineinteles ca nu am gasit nimic.
Pe vale, vegetatia este bine conservată, nu prea intră să pasuneze acolo.
In zona am gasit exemplare izolate de Podarcis taurica si habitatul e cat se poate de potrivit si pentru
Lacerta viridis sau Dolicophis caspius care nu au cum să lipseasca.
Zburau fringilide in migratie, am vazut si vre-o 5-6 exemplare de Buteo buteo, in avampremiera la migratia
pe care urma sa o vedem mai tarziu.
Lepidoptere extrem de putine – doar exemplare de Colias croceus si Pontia edusa si un singur exemplar de
Polyommatus bellargus.
Tipuri de fosile identificate in sisturile paleozoice:

•

OAIE Gheorghe, 2010 - Le patrimoine paléoichnologique de la vie primitive en Dobrogea (Roumanie), In Le
patrimoine paléontologique. Des trésors du fond des temps, coordonatori Jean-Paul Saint Martin, Simona Saint Martin,
Gheorghe Oaie, Antoneta Seghedi, Dan Grigorescu, 2010, ISBN 978-973-0-09533-3 © 2010 GeoEcoMar,
www.smartprint.ro, p 39 – 46.

34

Allah Bair
Am oprit in zona in care incepe unul din canioanele de loess, din pacate poluat cu haine aruncate de cineva
de pe margine. In tufele si copacii crescuti in interior erau doar pițigoi și Phoenicurus ochrouros.
Am refacut acelasi traseu ca data trecuta si am prelevat alt set de probe de sol, cele de acum o saptamana
fiind prea puține.

Cu toate ca s-a scurs doar o saptamana de la iesirea anterioara, exemplarele de Crocus fomini (specie vestpontica, prezenta in habitate de tip xeric, moderat termofila, slab acid-neutrofila, prezenta in putine locuri si
considerata specie periclitata) au dispărut in cea mai mare parte a zonelor expuse in plin soare. Exemplare
izolate au fost identificate doar in zona dintre cele doua dealuri.
Erau in continuare active exemplare de Oedipoda germanica, Acrida ungarica, Calliptamus, Mantis
religiossa, Ameles (Parameles) heldreichi (ambele specii de mantide au fost gasite pe pantele calcaroase ale
varfului dealului), Neides tipularius (Heteroptera). Zburau exemplare izolate de Pontia edusa, Pieris rapae,
Vanessa atalanta, Vanessa cardui (un exemplar foarte mic, de circa 4 cm anvergura), Colias croceus,
Colias erate, Polyommatus icarus.
Dintre odonate, doar Sympecma fusca si Sympetrum mai erau active, nu am mai vazut aeshne.
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Interesantă a fost migrația la Buteo buteo si Buteo ruffinus pe care am putut sa o observăm. In circa doua
ore, am numărat, cu intermitențe, pentru ca nu eram atenți numai la ei, circa 700 de șorecari. Zburau la
altitudine mare, de circa 500 – 800 m, venind in grupuri dinspre NE (zona Munților Măcin), se ridicau pe
spirală termică si apoi continuau traseul spre SE. Inafara de exemplarele in migrație, in zonă am mai
observat exemplare de Accipiter gentilis.
Alte păsări – Parus caeruleus (in grupe mici, la fructele de păducel), Phoenicurus ochrouros, Pica pica, si,
ca și data trecuta, Corvus corax. Interesanta prezenta corbului aici – data trecuta au fost vre-o 6 exemplare,
azi am vazut doar doua, in zbor dinspre SE spre NE.
In zona ne-am intalnit cu o echipa de cercetasi, coordonatorii invatandu-i pe cei mici cum sa se descurce in
natura – o scena rara in ultimii ani, caracterizati prin sedentarizare accentuata si desprinderea de natura a
copiilor…..
Inafara de cercetași, am gasit insă si o urma proaspăto de mașina de teren cu care un mare iubitor de natura
a incercat sa ajunga pe varf (probabil din aceiasi care au mai avut antecedente in zona), dar nu a reusit decat
sa rupa solul…..

Colchicum fomini

Campanula romanica

D. nardiformis

Acrida ungarica

P. heldreichi

?????

P. heldreichi

M.religiosa

Neides tipularius (Heteroptera)

Chondrula si inca ceva
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Colias croceus

Sympetrum vulgatum

Podarcis tauricus

Buteo buteo in migratie

Colias erate

Pontia edusa

T. graeca

Vanessa cardui

Oedipoda germanica

V. atalanta

Mantis mancand o acridă

Adalia bipunctata

Cardiide mezozoice
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Urme de masini de teren, mai vechi si mai noi

38

Parus caeruleus

Locul unde a fost tran;at un mistret

.
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Hârșova, malul Dunării, sub cetatea Carsium
La Hârșova am vizitat ruinele cetății medievale, fostă bizantină, fostă romană si ulterior am coborat pe
malul Dunării. Apa era extrem de mult retrasă, devenind vizibilă o peninsulă calcaroasă de regulă
submersă, din calcare foarte puternic erodate de apă si gheață. Acum erau pline de pescari de duminica,
care prindeau roșioară si guvizi. Pe platforma exondată. In cavități, erau cantități destul de mari de scrădiș
in care dominau Viviparus, Theodoxus, dar erau prezente si Pisidium, Dreissena polymorpha, Corbicula
fluminea, Dreissena bugensis, Sinanodonta woodiana (cea mai numeroasă dintre anodontide), Unio
pictorum Unio tumidus. Am gasit si o anodontă vie, cu una din valve lovite de o pasare cu ciocul, dar
probabil ca pasarea a fost deranjata de ceva si nu a terminat masa. Sinanodonta woodiana, datorita
fragilitatii valvelor, a intrat rapid in dieta starcilor si nu numai a lor.
Exemplarele de Corbicula erau de toate vârstele, atât de dimensiuni mari – de peste 2 cm – cat si de circa 45 mm. Cat priveste dreissenele, polymorpha si bugensis erau cam la paritate ca numar de exemplare.

Am colectat cateva exemplare de Salvinia natans de langa mal, ca si exemplare de Lemna gibba (după toate
probabilitățile). Pe platforma, erau deja plante verzi – Lycopersicum esculentum (roșiile sunt extrem de
oportuniste daca au ocazia), Abutilon teophrasti, Xanthium, Portulaca, dar cel mai interesant era prezenta
unor puieti de salcie, unii dintre ei de circa 3 ani sau mai mult. Interesant cum supravietuiesc sub nivelul
apei, pentru ca platforma nu apare la suprafata decat la ape foarte mici (dupa cum arata Dunarea acum, cred
ca nivelul e scazut cam cu 2 m fata de cel normal).
Pe mal, care era copleșit de Xanthium, mai era inflorita inca Pulicaria dysentherica, si, exemplare izolate de
Ambrosia, de asemenea in floare.
Malul impresionant de calcar, cu grote sapate de apa sau de oameni era din pacate plin de diverse gunoaie.
Pe stancarie, exemplare destul de multe de Harmonia axyridis se pregateau de seara...
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Gobius ?

Corbicula fluminea

Scardinius erythrophthalmus

Corbicula fluminea

Scrădiș cu dreissene, corbicule, Viviparus si Theodoxus
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Asociatie cu Glycirhiza, Xanthium, Pulicaria, Amorpha, Ambrosia

Abutilon theophrasti

Ambrosia artemisiifolia

Harmonia axyridis

Sympetrum
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Factori de risc identificati in zona Dobrogei centrale
order
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

code
A
A01
A02
A02.01
A02.02
A02.03
A03
A03.01
A03.02
A03.03
A04
A04.01
A04.01.01
A04.01.02
A04.01.03
A04.01.04
A04.01.05
A04.02
A04.02.01
A04.02.02
A04.02.03
A04.02.04

23

A04.02.05

24

A04.03

25
26
27
28
29
30

A05
A05.01
A05.02
A05.03
A06
A06.01

31

A06.01.01

32
33

A06.01.02
A06.02

34
35
36
37

A06.02.01
A06.02.02
A06.03
A06.04

38
39
40
41

A07
A08
A09
A10

42

A10.01

43

A10.02

44
45
46

A11
B
B01

47

B01.01

48

B01.02

49

B02

nume
Agricultura
Cultivare
modificarea practicilor de cultivare
agricultură intensivă
schimbarea culturii
înlocuirea pășunii cu terenuri arabile
cosire/taiere a pășunii
cosire intensivă sau intensificarea cosirii
cosire ne-intensivă
abandonarea/lipsa cosirii
pășunatul
pășunatul intensiv
pășunatul intensiv al vacilor
pășunatul intensiv al oilor
pășunatul intensiv al cailor
pășunatul intensiv al caprelor
pășunatul intensiv în amestec de animale
pășunatul neintensiv
pășunatul ne-intensiv al vacilor
pășunatul ne-intensiv al oilor
pășunatul ne-intensiv al cailor
pășunatul ne-intensiv al caprelor
pășunatul ne-intensiv în amestec de
animale
abandonarea sistemelor pastorale, lipsa
pășunatului
creşterea animalelor şi creşterea animalelor
(fără păşunat)
creșterea animalelor
furajare
lipsa creșterii animalelor
culturi anuale și perene nelemnoase
culturi anuale pentru producţia de alimente
culturi anuale intensive pentru producţia de
alimente/intensificarea culturilor anuale pt
producţia de alimente
culturi anuale ne-intensive pentru
producţia de alimente
culturi perene nelemnoase
culturi perene nelemnoase intensive/
intensificarea culturilor perene nelemnoase
culturi perene nelemnoase neintensive
Producţie de biocombustibili
Abandonarea culturii pentru producţie
utilizarea produselor biocide, hormoni şi
substanţe chimice
Fertilizarea (cu îngrăşământ)
Irigarea
Restructurarea deţinerii terenului agricol
îndepărtarea gardurilor vii si a crângurilor
sau tufișurilor
îndepărtarea zidurilor din piatră și a
digurilor
Alte activităţi agricole decât cele listate
mai sus
Silvicultură
plantarea de pădure pe teren deschis
plantare pădure, pe teren deschis (copaci
nativi)
plantare artificială, pe teren deschis
(copaci nenativi)
Gestionarea și utilizarea pădurii și
plantaţiei

+ Allah Bair, Harsova

+ Allah Bair, Harsova
+ Allah Bair, Harsova
+ Allah Bair, Harsova
+ Allah Bair, Harsova
+ Allah Bair, Harsova
+ Allah Bair, Harsova

+ Allah Bair, Harsova

+ Allah Bair, Harsova
+ Allah Bair, Harsova

+ Allah Bair, Harsova

+ Harsova

+ Allah Bair, Gura Dobrogei
+ Allah Bair, Gura Dobrogei
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50
51
52
53
54

B02.01
B02.01.01
B02.01.02
B02.02
B02.03

55

B02.04

56
57

B02.05
B02.06

58

B03

59
60
61

B04
B05
B06

62

B07

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

C
C01
C01.01
C01.01.01
C01.01.02
C01.02
C01.03
C01.03.01
C01.03.02
C01.04
C01.04.01
C01.04.02
C01.05
C01.05.01
C01.05.02
C01.06

79
80
81
82
83
84
85

C01.07
C02
C02.01
C02.02
C02.03
C02.04
C02.05

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

C03
C03.01
C03.02
C03.03
C03.04
D
D01
D01.01
D01.02
D01.03
D01.04
D01.05
D01.06
D02
D02.01
D02.01.01

102
103
104
105

D02.01.02
D02.02
D02.03
D02.09

replantarea pădurii
replantarea pădurii (arbori nativi)
replantarea pădurii (arbori nenativi)
curăţarea pădurii
îndepărtarea lăstărișului
îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de
uscare
producţia lemnoasă ne-intensivă (lăsarea
lemnului mort / neatingerea de copacii
vechi)
decojirea scoarţei copacului
exploatare forestieră fără replantare sau
refacere naturală
folosirea biocidelor, hormonilor și
chimicalelor (în pădure)
folosirea de îngrăşăminte (în pădure)
pășunatul în pădure/în zona împădurită
Alte activităţi silvice decât cele listate mai
sus
Minerit, extracţia de materiale şi de
producţie de energie
Industria extractivă
Extragere de nisip si pietriș
cariere de nisip și pietriș
scoaterea de material de pe plaje
Puţuri de argilă (lut) și chirpici
Extracţia de turbă
extragerea manuală a turbei
extragerea mecanizată a turbei
Mine
minerit de suprafaţă
minerit subteran
Saline
saline abandonate
saline modificate
Prospecţiuni geotehnice
Minerit si activităţi de extragere la care nu
se referă mai sus
Exploatarea și extracţia de petrol și gaze
foraj de explorare
foraj de producţie
instalaţii de foraj
instalaţii semi-submersibile
Foraj cu ajutorul navelor speciale pt foraj
Utilizarea energiei din surse regenerabile
abiotice
utilizarea energiei geotermale
utilizarea energiei solare
utilizarea energiei eoliene
utilizarea energiei mareice
Reţele de comunicaţii
Drumuri, poteci și căi ferate
poteci, trasee, trasee pentru ciclism
drumuri, autostrăzi
parcuri auto și parcări
căi ferate, căi ferate de mare viteză
poduri, viaducte
tunele
Linii de utilităţi și servicii
linii electrice și de telefonie
linii electrice și de telefon suspendate
linii electrice și de telefon
subterane/scufundate
conducte
piloni și antene de comunicare
alte forme de transport de energie

+ Allah Bair, Gura Dobrogei
+ Allah Bair, Gura Dobrogei
+ Allah Bair, Gura Dobrogei

+ Allah Bair, Gura Dobrogei

+ Allah Bair (cariera parasita)

+ Allah Bair (in vecinatate)

+ Allah Bair, Cheile Dobrogei, Harsova
+ Allah Bair, Cheile Dobrogei, Harsova
+ Gura Dobrogei
+ Gura Dobrogei

+ Gura Dobrogei

+ Gura Dobrogei

45
106
107
108
109
110
111
112
113

D03
D03.01
D03.01.01
D03.01.02
D03.01.03
D03.01.04
D03.02
D03.02.01

114
115
116
117
118
119
120
121

D03.02.02
D03.03
D04
D04.01
D04.02
D04.03
D05
D06

122

E

123
124
125

E01
E01.01
E01.02

126
127
128
129
130
131
132

E01.03
E01.04
E02
E02.01
E02.02
E02.03
E03

133
134
135
136

E03.01
E03.02
E03.03
E03.04

137
138
139
140
141

E03.04.01
E04
E04.01
E04.02
E05

142
143
144

E06
E06.01
E06.02

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

F
F01
F01.01
F01.02
F01.03
F02
F02.01
F02.01.01
F02.01.02
F02.01.03
F02.01.04
F02.02
F02.02.01
F02.02.02

159

F02.02.03

160
161

F02.02.04
F02.02.05

rute navale, porturi, construcţii marine
zona portuară
rampe
diguri/zone turistice și de agrement
zone de pescuit
zona industrial portuară
Navigaţie
benzi de marfă
benzi de transport de pasageri (de mare
viteză)
Constrcuţii marine
aeroporturi, rute de zbor
aeroport
aerodrom, helioport
rute de zbor
Îmbunătăţirea accesului în zonă
Alte forme de transport şi comunicaţie
Urbanizare, dezvoltare rezidenţială și
comercială
Zone urbanizate, habitare umana (locuinţe
umane)
urbanizare continua
urbanizare discontinua
habitare dispersata (locuinţe risipite,
disperse)
alte modele (tipuri) de habitare/ locuinţe
Zone industriale sau comerciale
fabrici
depozite industriale
alte zone industriale/comerciale
Descărcări
depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri
provenite din baze de agrement
depozitarea deșeurilor industriale
depozitarea materialelor inerte (nereactive)
Alte tipuri de depozitări
Depuneri costiere de nisip/creșterea
plajelor
Infrastructuri, construcţii în peisaj
Infrastructuri agricole, construcţii în peisaj
Baze și construcţii militare în peisaj
Depozite de materiale
Alte activităţi de urbanizare și industriale
similare
demolarea de clădiri și structuri umane
reconstrucţia, renovarea clădirilor
Folosirea resurselor biologice, altele decât
agricultura și silvicultura
Acvacultura marină și de apă dulce
piscicultură intensivă, intensificată
culturi suspendate
culturi bentonice
Pescuit și recoltarea resurselor acvatice
Pescuit profesional pasiv
pescuit cu capcane, vârşe, vintire etc.
pescuit cu plasa
pescuit cu paragate, în zona litorală
cu paragate, în zona pelagică
Pescuit profesional activ
traule în zona bentonică sau litorală
traule în zona pelagică
pescuit de adâncime într-o locatie fixa
(pescuit cu setca/ava, în zona litorală)
pescuit pelagic într-o locaţie fixa (pescuit
cu setca/plasa-pungă, în zona pelagică)
dragare bentonică

+ Harsova

+ peste tot
+ in apropiere de Gura Dobrogei

+

+ Cheile Dobrogei
+ Cheile Dobrogei

+ Harsova, Cheile Dobrogei (manastiri)

+ Cheile Dobrogei
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162
163
164
165

F02.03
F02.03.01
F02.03.02
F02.03.03

166
167

F03
F03.01

168
169

F03.01.01
F03.02

170
171
172
173
174
175

F03.02.01
F03.02.02
F03.02.03
F03.02.04
F03.02.05
F03.02.09

176

F04

177

F04.01

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

F04.02
F04.02.01
F04.02.02
F05
F05.01
F05.02
F05.03
F05.04
F05.05
F05.06
F05.07

189

F06

190
191

F06.01
G

192
193
194
195

G01
G01.01
G01.01.01
G01.01.02

196
197

G01.02
G01.03

198

G01.03.01

199
200
201
202
203
204
205

G01.03.02
G01.04
G01.04.01
G01.04.02
G01.04.03
G01.05
G01.06

206

G01.07

207
208
209
210
211
212
213
214

G01.08
G02
G02.01
G02.02
G02.03
G02.04
G02.05
G02.06

Pescuit de agrement
săpat după momeala/colectare
pescuit cu undiţa
pescuit cu ostia
Vânătoarea și colectarea animalelor
sălbatice (terestre)
Vânătoare
prejudicii cauzate prin vânătoare
(densitatea populaţională în exces)
Luare / prelevare de fauna (terestră)
colectare de animale
(insecte,reptile,amfibieni…)
luare din cuib
capcane, otrăvire, braconaj
controlul prădătorilor
captură accidentală
alte forme de luare (extragere) fauna
Luare/prelevare de plante terestre, în
general
prădarea staţiunilor floristice (rezervaţiile
floristice)
colectarea (ciuperci, licheni, fructe de
pădure etc)
adunare manuală
colectare manuală
Luare ilegală/prelevare de faună marină
dinamită
pescuit de scoici
pescuit prin otrăvire
braconaj
vânătoare cu arma
luarea în scop de colecţionare
altele (ex.cu plase derivante)
Alte activităţi de vânătoare, pescuit sau
colectare decât cele de mai sus
staţii de creștere a păsărilor/vânatului (în
general)
Intruziuni și dezechilibre umane
Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a
timpului liber, activităţi recreative
sporturi nautice
sporturi nautice motorizate
sporturi nautice non-motorizate
mersul pe jos, călărie şi vehicule nonmotorizate
vehicule cu motor
conducerea obișnuită a vehiculelor
motorizate
conducerea în afara drumului a vehiculelor
motorizate
Drumeţii montane, alpinism, speologie
alpinism şi alpinism
speologie
vizite de agrement în peșteri
planorism, delta plan, parapantă, balon
ski in afara pârtiilor
scubadiving, snorkeling (scufundări cu
scafandru autonom sau cu snorkel)
alte activitati sportive si recreative in aer
liber
complexe sportive și de odihna
terenuri de golf
complex de ski
stadion
circuite auto
hipodrom
parc de distracţii

+ Cheile Dobrogei, Allah Bair

+ Cheile Dobrogei

+ pe drumuri tehnologice
+ Off road pe Allah Bair
+ Cheile Dobrogei

Trasee de marathon in Cheile Dobrogei
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215

G02.07

216
217
218

G02.08
G02.09
G02.10

219

G03

220
221
222
223
225

G04
G04.01
G04.02
G05
G05.01

226

G05.02

227
228

G05.03
G05.04

229

G05.05

230

G05.06

231
232
233
234
235
236

G05.07
G05.08
G05.09
G05.10
G05.11
H

237

H01

238
239
240

H01.01
H01.02
H01.03

241

H01.04

242

H01.05

243

H01.06

244

H01.07

245

H01.08

246

H01.09

247

H02

248

H02.01

249

H02.02

250

H02.03

251

H02.04

252
253

H02.05
H02.06

baze sportive
locuri de campare si zone de parcare
pentru rulote
observatoare ale faunei sălbatice
alte sporturi / complexe de agrement
Centre de practicare activităţi
demonstrative
Utilităţi militare și antrenament civil
(mişcări civile)
Manevre militare
Utilităţi militare abandonate
Alte intruziuni şi dezechilibre umane
tasarea, supraexploatarea
abraziune de suprafaţa / deteriorare
mecanică a suprafeţei fundului de mare
penetrare / deteriorarea suprafeţei fundului
mării
vandalism
întreţinerea intensivă a parcurilor publice /
curăţarea plajelor
curăţarea copacilor, tăierea pentru
siguranţa publică, îndepărtarea de copaci
pe marginea drumului
lipsa sau îndreptarea greșită a măsurilor de
conservare
închiderea peșterilor sau a galeriilor
garduri, îngrădiri
survolarea cu aeronave (agricol)
moartea sau rănirea prin coliziune
Poluare
Poluarea apelor de suprafaţă (limnice,
terestre, marine si salmastre)
poluarea apelor de suprafaţă de către
combinate industriale
poluarea apelor de suprafaţă prin inundaţii
alte surse de poluare a apelor de suprafaţă
poluarea difuză a apelor de suprafaţă prin
inundaţii sau scurgeri urbane
poluarea difuză a apelor de suprafaţă,
cauzată de activităţi agricole şi forestiere
poluarea difuză a apelor de suprafaţă
cauzată de transport și de infrastructura
fără conectare la canalizare / maşini de
măturat străzi
poluarea difuză a apelor de suprafaţă
cauzată de platformele industriale
abandonate
poluarea difuză a apelor de suprafaţă
cauzată de apa de canalizare menajeră şi de
ape uzate
poluarea difuză a apelor de suprafaţă
cauzată de alte surse care nu sunt
enumerate
Poluarea apelor subterane (surse
punctiforme şi difuze)
poluării apelor subterane cu scurgeri din
zone contaminate
poluării apelor subterane cu scurgeri
provenite din zone în care sunt depozitate
deșeuri
poluarea apelor subterane asociată cu
infrastructura din industria de petrol
poluarea apelor subterane prin evacuarea
apelor de mină
poluarea apelor subterane cauzată de
descărcarea apei contaminate de infiltraţie
poluarea difuză a apelor subterane cauzată

+ Harsova, pe malul Dunarii

+ graffiti in Cheile Dobrogei
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254

H02.07

255
256
257

H02.08
H03
H03.01

258
259
260
261

H03.02
H03.02.01
H03.02.02
H03.02.03

262

H03.02.04

263

H03.03

264
265
266
267

H04
H04.01
H04.02
H04.03

268
269
270
271

H05
H05.01
H06
H06.01

272

H06.01.01

273
274
275
276
277
278

H06.01.02
H06.02
H06.03
H06.04
H06.05
H07

279
280
282
283
284
285
286
287
288
289
290

I
I01
I02
I03
I03.01
I03.02
J
J01
J01.01
J01.02
J01.03

291

J02

293

J02.01

294

J02.01.01

295

J02.01.02

296
297
298

J02.01.03
J02.01.04
J02.02

299
300
301
302
303

J02.02.01
J02.02.02
J02.03
J02.03.01
J02.03.02

de activităţi agricole şi forestiere
poluarea difuză a apelor subterane cauzată
de non-canalizare
poluarea difuză a apelor subterane cauzată
de terenurile urbane
Poluarea apei marine
deversărilor de petrol în mare
descărcarea de materiale toxice chimice în
mare
contaminare cu compuși non-sintetici
contaminare cu compuși sintetici
contaminare cu radionuclizi
introducerea de alte substanţe (de exemplu,
lichide, gaze)
macro-poluare marină (de exemplu, pungi
de plastic, polistiren)
Poluarea aerului, poluanţi răspândiţi pe
calea aerului
ploi acide
poluare cu azot (compuşi azotaţi)
Alte forme de poluare a aerului
Poluarea solului şi deşeurile solide (cu
excepţia evacuărilor)
gunoiul şi deşeurile solide
excesul de energie
Zgomot, poluare fonică
poluarea fonică cauzată de o sursa
neregulată
poluarea fonică cauzată de o sursa difuză
sau permanentă
Poluare luminoasă
încălzire termică a corpurilor de apă
modificări electromagnetice
Explorare seismică, explozii
Alte forme de poluare
Specii invazive, alte probleme ale speciilor
şi genele
specii invazive non-native (alogene)
specii native (indigene) problematice
organisme modificate genetic (OMG)
poluare genetică (animale)
poluare genetică (plante)
Modificări ale sistemului natural
focul şi combaterea incendiilor
incendii
combaterea incendiilor naturale
lipsa de incendii
Schimbari provocate de oameni in
sistemele hidraulice (zone umede si mediul
marin)
Umplerea bazinelor acvatice cu pământ,
îndiguirea și asanarea: generalităţi
“polderizare” –îndiguire în vederea creării
unor incinte agricole, silvice, piscicole etc.
recuperarea de terenuri din mare, estuare
sau mlaștini
umplerea șanţurilor, zăgazurilor,
heleșteelor, iazurilor, mlaștimilor sau
gropilor
recultivarea zonelor miniere
Inlaturarea de sedimente (mâl. ..)
dragare / îndepărtarea sedimentelor
limnice
dragare în estuare şi de coastă
Canalizare şi deviere de apă
deviere a apei, la scară mare
canalizare

+ Cheile Dobrogei, malul Dunarii

+ specii animale si vegetale
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304

J02.04

Modificări de inundare

305
306

J02.04.01
J02.04.02

307

J02.05

308

J02.05.01

309
310
311
312
313
314

J02.05.02
J02.05.03
J02.05.04
J02.05.05
J02.05.06
J02.06

315

J02.06.01

316
317

J02.06.02
J02.06.03

318

J02.06.04

319

J02.06.05

320

J02.06.06

321
322

J02.06.07
J02.06.08

323
324
325
326

J02.06.09
J02.06.10
J02.07
J02.07.01

327
328

J02.07.02
J02.07.03

329

J02.07.04

330

J02.07.05

331

J02.08

332

J02.08.01

333
334

J02.08.02
J02.08.03

335
336
337
338

J02.08.04
J02.09.
J02.09.01
J02.09.02

339

J02.10

340

J02.11

341
342

J02.11.01
J02.11.02

343

J02.12

344

J02.12.01

345
346

J02.12.02
J02.13

inundare
lipsa de inundaţii
Modificarea funcţiilor hidrografice,
generalităţi
modificarea debitului de apă (maree și
curenţi marini)
modificarea structurii cursurilor de apa
continentale
modificarea apelor stătătoare
rezervoare
hidrocentrale mici, stăvilare
modificărea gradului de expunere la valuri
Captarea apelor de suprafaţă
captări de apă de suprafaţă pentru
agricultură
captări de apă de suprafaţă pentru
alimentarea cu apă
captări de apă de suprafaţă pentru industrie
captări de apă de suprafaţă pentru
producţia de energie electrică (de răcire)
captări de apă de suprafaţă pentru fermele
piscicole
captări de apă de suprafaţă pentru hidrocentrale
captări de apă de suprafaţă pentru cariere /
deschise (cărbune)
captări de apă de suprafaţă pentru navigare
captări de apă de suprafaţă pentru
transferul de apă
alte captări importante de apă de suprafaţă
Captarea apelor subterane
captări de apă subterană pentru agricultură
captări de apă subterană pentru alimentarea
publică cu apă
captări de apă subterană pentru industrie
captări de apă subterană pentru cariere /
deschise (cărbune)
alte captări importante de apă subterană
pentru agricultură
Creşterea nivelului apelor subterane /
recircularea artificială a apelor subterane
evacuări în apele subterane în scopuri de
recirculare artificială
recircularea de apă subterană la bazinul
freatic de la care a fost extrasă
recircularea apei de mină
alte recirculări importante a apelor
subterane
Salinizarea apelor subterane
intruziune de apă sărată
alte intruziuni
managementul vegetatiei acvatice si de
mal in scopul drenarii
Variaţiile ratei de înnămolire, de
descărcare, depozitarea materialului dragat
descărcarea, depozitarea materialului
dragat
Alte modificări ale ratei de înnămolire
Stăvilare, diguri, plaje artificiale ,
generalităţi
Lucrări de protecţie a mării sau a coastei,
baraje maree
diguri de apărare pentru inundaţii în
sistemele de apă interioare
Abandonarea gestionării cursurilor de apă

+ malul Dunarii, la Harsova. Pe traseul paraului Vistorna in Cheile
Dobrogei
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347

J02.14

348
349

J02.15
J03

350

J03.01

351

J03.01.01

352
353
354
355
356
357

J03.02
J03.02.01
J03.02.02
J03.02.03
J03.03
J03.04

358
359
360
361
362
363
364
365

K
K01
K01.01
K01.02
K01.03
K01.04
K01.05
K02

366
367
368
369
370
371
372

K02.01
K02.02
K02.03
K02.04
K03
K03.01
K03.02

373
374

K03.03
K03.04

375
376

K03.05
K03.06

377
378
379
380

K03.07
K04
K04.01
K04.02

381
382

K04.03
K04.04

383
384

K04.05
K05

385

K05.01

386

K05.02

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

K06
L
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10

Deteriorarea calităţii apei din cauza
modificărilor antropice de salinitate
Alte schimbări ale condiţiilor hidraulice
cauzate de activităţi umane
Alte modificări ale ecosistemelor
reducerea sau pierderea de caracteristici
specifice de habitat
reducerea disponibilităţii prăda (inclusiv
cadavre, rămășiţe)
reducerea conectivităţii de habitat, din
cauze antropice
reducerea migraţiei / bariere de migraţie
reducerea dispersiei
reducerea schimbului genetic
reducere, lipsa sau prevenirea eroziunii
cercetări aplicative (industriale) distructive
Procesele naturale biotice şi abiotice (fără
catastrofe)
procesele naturale abiotice (lente)
eroziune
colmatare
secare
inundare
salinizarea solului
Evoluţie biocenotică, succesiune
schimbarea compoziţiei de specii
(succesiune)
acumularea de material organic
eutrofizare (naturală)
acidifiere (naturală)
relaţii interspecifice faunistice
competiţia
parazitism
introducere a unor boli (patogeni
microbieni)
prădătorism
antagonism care decurge din introducerea
de specii
antagonism cu animale domestice
alte forme de competiţie interspecifică
faunistice
Relaţii interspecifice ale florei
competiţie
parazitism
introducere a unor boli (patogeni
microbieni)
lipsa de agenţi de polenizare
daune cauzate de erbivore (inclusiv specii
de vânat)
fecunditate redusă / depresie genetică
fertilitate redusă / depresie genetică la
animale (consangvinizare)
fertilitate redusă / depresie genetică la
plante (inclusiv endogamia)
alte forme sau forme mixte de competitie
interspecifica a florei
Evenimente geologice, catastrofe naturale
activitate vulcanică
valuri mareice, tsunami
cutremure
avalanșe
prăbușiri de teren, alunecări de teren
prăbușiri subterane
furtuni, cicloane
inundaţii (procese naturale)
incendii (naturale)
alte catastrofe naturale

+ Dunare

+

+ cu sacalul si alte specii

+

+

+
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399
400

M
M01

401
402
403
404

M01.01
M01.02
M01.03
M01.04

405
406
407
408
409
410
411
412
416
413

M01.05
M01.06
M01.07
M02
M02.01
M02.02
M02.03
M02.04
U
X

415

XE

414

XO

Schimbări globale
Schimbarea condiţiilor abiotice
schimbarea temperaturii (ex. creșterea
temperaturii și extremele)
secete și precipitaţii reduse
inundaţii și creșterea precipitaţiilor
schimbarea pH-ului
modificări de debit (limnic, mareic,
oceanic)
modificarea valurilor
modificarea nivelului mărilor
Schimbarea condiţiilor biotice
înlocuirea și deteriorarea habitatului
desincronizarea proceselor
declinul sau dispariţia speciilor
migraţia speciilor (nou veniţi, natural)
Presiune sau ameninţare necunoscută
Nu există presiuni sau ameninări
Presiunile şi ameninţările din afara
teritoriului UE
Presiunile şi ameninţările din afara
României

+
+

+
+
+

