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Capitolul 1 - Descrierea ariei naturale protejate 

1.1 Informaţii generale 

Denumirea ariei/zonei protejate:  Balta Cilieni - Băileşti  

 

Denumire administrator/custode: Primăria Municipiului Băileşti 

 

Suprafaţa (ha): 83,14 ha  

 

Pe pârâul Balasan se găsesc două arii naturale protejate de interes naţional desemnate prin 

Legea nr. 5/ 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  naţional – Secţiunea III – 

Zone protejate: Balta Cilieni-Băileşti şi Râul Balasan amonte de limita administrativă a oraşului 

Băileşti. 

Aria naturală protejată Balta Cilieni – Băileşti face parte din categoria ariilor naturale 

protejate de interes naţional şi corespunde categoriei IV IUCN, fiind declarată prin HCJ 26/1994 şi 

apoi prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  naţional – 

Secţiunea III – Zone protejate. Nu face parte din niciun sit Natura 2000. 

 Aria acvatică protejată “Balta Cilieni-Băileşti” a fost în custodia Asociaţiei Judeţene de 

Vânătoare şi Pescuit Sportiv Dolj  în perioada 2004-2009. În prezent Aria naturală protejată Balta 

Cilieni – Băileşti se află în custodia Primăriei Municipiului Băileşti, conform convenţiei de 

custodie nr. 127/09.03.2010,  încheiată între Agenţia Naţională pentru Arii Naturale protejate şi 

Consiliul Local al Municipiului Băileşti judeţul Dolj. 

Terenul ariei naturale protejate are o suprafaţă de 83,14 ha şi intră în categoria domeniului 

public, conform Hotărârii de Guvern 1326/27.12.2001, publicată în Monitorul Oficial 

17/15.01.2002. 

 

1.2 Localizarea ariei naturale protejate 

Aria naturală protejată de interes naţional “ Balta Cilieni - Băileşti”,  situată în partea centrală a 

Câmpiei Olteniei, în Câmpia Băileştilor, având următoarele coordonate 44
O

02’20’’ lat. Nordică şi 

23
O

18’00’’ long. Estică, iar altitudinea medie este 57.50 m, cea minimă fiind 55 m iar cea maximă 

este 60 m. rezervaţia se întinde de la intrarea Pârâului Balasan pe teritoriul administrativ al 

municipiului Băileşti (în extravilan) şi până la digul de la aeroport. Limita ariei urmează cursul şi 

albia minoră a pârâului fiind reprezentată de malurile acestuia. 

Accesul în aria protejată se face din drumul Judeţean 561A, între municipiul Băileşti şi satul 
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Balasan, virând la dreapta la aproximativ 2 km de la ieşirea din Băileşti. Accesul se poate face şi 

din localitatea Balasan, pe drumul către fosta fermă horticolă. 

Are o suprafaţă totală de 83.14 ha. 

 

Fig. 1 – Localizarea Rezervaţiei Naturale „Balta Cilieni-Băileşti” în raport cu localităţile învecinate 

şi drumurile principale 
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1.3 Relieful  

Municipiul Băileşti este asezat pe un şes întins, cu o pantă lină, de la nord la sud, străbătut pe 

mijloc de cursul de apă al pârâului Balasan. Zona Băileşti face parte din sectorul Câmpia 

Dunăreană, alcătuită din câmpuri largi acoperite cu depozite loesoide, pe care apar numeroase dune 

cu terase bine conturate (ale Dunării şi ale afluenţilor ei principali) şi cu lunci largi, inundabile. 

 Câmpia Băileştiului prezintă cea mai tipică etalare de trepte de relief, ca urmare a faptului că 

aici se desfăşoară tot sistemul de opt terase ale Dunării şi se divide în patru subunităţi de relief. 

Oraşul Băileşti se află în subunitatea aflată la vest de Desnăţui şi la sud de linia care străbate 

teritoriul localităţilor Cetate, Moţăţei, Galicea Mare, Siliştea Crucii şi Giurgiţa. Din punct de vedere 

morfogenetic, Câmpia Băileştiului se prezintă ca una de acumulare şi eroziune, raportat la acţiunea 

Dunării în trecut şi ca una de acumulare dacă referinţa este la acţiunea principală actuală şi mai 

veche a vântului. 

Ca o caracteristică a reliefului, se observă prezenţa unor flancuri asimetrice ale dunelor cu 

culmi înguste sau culmi aplatizate, gen microplatouri, unele dintre ele impropriu fiind numite 

dealuri sau măguri: "Grindu Mare", "Grindu lui Ghiorghisan", "Grindu lui Dobre", "Măgura 

Cilieni", "Măgura Mică", "Măgura viilor", multe afectate, ca urmare a lucrărilor întreprinse pentru 

ameliorarea solurilor. 
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Fig. 2 – Model digital al terenului 
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Fig. 3 – Harta unităţilor de relief şi a punctelor de cotă 
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Fig. 4 – Harta Unitătilor de relief şi a curbelor de nivel 
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Fig. 5 – Harta expoziţiei versanţilor 
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Fig. 6  – Harta hipsometrică 
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Fig. 7 – Harta treptelor hipsometrice 
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Fig. 8 – Harta pantelor 
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1.4 Aspecte geologice / geomorfologice 

Aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti” este amplasată în Câmpia Olteniei (Câmpia 

Băileştilor), pe terase fluviatile formate prin sedimentarea depozitelor aluvionare ale pleistocenului 

superior, pe măsura retragerii apelor Dunarii şi străbătută de râul Balasan. Ultimele depuneri le 

constituie nisipurile peste care s-a format solul actual.  

 

Fig. 9: Încadrarea geografică conform hărţii unităţilor de relief  
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Fig. 10 – Harta Geologică 
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1.5 Aspecte pedologice 

În teritoriu predomină solurile cernoziomice, formate pe depozite loessoide, lutoase, luto-

nisipoase, cu un conţinut în  humus mijlociu şi o reacţie mijlociu alcalină. Conţinutul în carbonaţi 

este mare, efervescenţa fiind foarte puternică. 

 

Fig. 11 – Harta solurilor 
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1.6 Aspecte hidrologice 

Zona este situată în bazinul hidrografic al Dunării, pe pârâul Balasan, orientat pe direcţia 

VNV-ESE, corespunzător direcţiei predominante a dunelor şi vânturilor. 

Apa freatică este între 4-7 m pe terasa şi între 2-4 m în locurile depresionare. 

 

Fig. 12 – Harta hidrografică 
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1.7 Aspecte climatologice 

 

Datorită poziţiei geografice din sud-vestul ţării şi vestul depresiunii arcului Carpato-Balcanic, 

în Câmpia întinsă a Olteniei, fără adăpostul muntelui şi departe de Marea Neagră, clima este de tip 

temperat continentală cu slabă influenţă mediteraneană, cu ierni moderate, primăveri scurte, veri 

călduroase şi toamne lungi.  

Dominante sunt masele de aer maritim-mediteranean şi umed-oceanic şi influenţa maselor 

estice de aer uscat. Toate aceste elemente dau climatului din zona Baileşti şi unele nuanţe ale 

climatului mediteranean ce caracterizează, de fapt, climatul din sud-vestul ţării.Temperatura medie 

anuală este de 11,5
o
C.  

Ploile sunt frecvente în tot timpul anului, cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în lunile 

mai, iunie, iar cele mai  mici în martie şi septembrie. Media multianuală este 540,8 mm. 

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul vestic, sud-vestic şi nord-vestic (38,9% 

din totalul zilelor anului) având cea mai mare intensitate vânturile din sectorul sud-estic şi sudic; 

sunt calde si umede. Perioadele de calm durează 15,7% din zilele anului. 
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Fig. 13 – Harta temperaturilor multianuale 
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Fig. 14 – Harta precipitaţiilor multianuale 
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1.8 Lista speciilor protejate: 

o  - 3 specii de păsări: 

o Gavia immer - cufundacul mare, face parte din ordinul Gaviiformes, familia Gaviidae. 

o Anas platyrhynchos - raţa sălbatică, face parte din ordinul Anseriformes, familia 

Anatidae.  

o Larus minutus - pescăruşul mic, face parte din ordinul Charadriiformes, familia Laridae. 

 

- 1 specie de mamifere: 

o Neomys anomalus milleri - chiţcanul de apă, face parte din ordinul Insectivora, familia 

Soricidae.   

 

- 4 specii de reptile: 

o Lacerta viridis – guşterul, face parte din ordinul Squamata, subord. Lacertilia, familia 

Lacertidae.   

o Natrix tessellata - şarpele de baltă, face parte din ordinul Squamata, subord. Ophidia, 

familia Columbridae.     

o Testudo hermanni - broasca ţestoasă din Oltenia, face parte din ordinul Testudines, familia 

Testudinidae.     

o Salamandra salamandra – salamandra, face parte din ordinul Urodela, familia 

Salamandridae.  

 

- 2 specii de amfibieni: 

o Bombina bombina - buhai de baltă, face parte din ordinul Anura, familia Discoglossidae. 

o Rana esculenta - broasca mică de lac, face parte din ordinul Anura, familia Ranidae. 

 

- 2 specii de peşti: 

o Umbra krameri – pietroşelul, face parte din ordinul Clupeiformes, familia Umbridae. 

o Gobio kessleri - guvid de baltă, face parte din ordinul Cypriniformes, familia Cyprinidae. 
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1.9 Harta ariei naturale protejate 

 

Fig. 15 – Harta ariei naturale protejate 
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1.10 Descrierea limitelor ariei naturale protejate 

Aria naturală protejată “Balta Cilieni-Băileşti” este limitată la luciul de apă al bălţii şi malurile 

acesteia. Limita nordică corespunde cu limita administrativă a oraşului Băileşti iar la S-E limita este 

reprezentată de digul construit pentru formarea artificială a bălţii (denumit şi digul de la aeroport), 

la aproximativ 50 de m la N de trecerea peste calea ferată Craiova-Calafat. 
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Capitolul 2 – Mediul Biotic 

 

2.1 Ecosisteme/Comunităţi vegetale/Habitate 

Principalul ecosistem din aria Rezervaţia Naturală “Balta Cilieni-Băileşti” este reprezentat de balta 

Cilieni, rezervaţia fiind un ecosistem de tip acvatic. În unele zone, datorită nivelului mai scăzut al 

apei şi al regimului hidrologic, pot apărea elemente specifice mlaştinilor. Ecosistemele întâlnite 

sunt semi-naturale, intervenţia antropică de-a lungul timpului fiind evidentă (balta este formată prin 

regularizarea pârâului Balasan). În imediata vecinătate a lacului, pe toată suprafaţa lui, ecosistemele 

învecinate sunt reprezentate de culturi agricole şi de păşuni.  

Pentru inventarierea vegetaţiei au fost folosite metode specifice standardizate, respectiv releveele 

fitisociologice. 
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Fig. 16 – Locaţiile probelor de vegetaţie 
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Cercetările efectuate pe parcursul anului 2012, au dus la identificarea unor asociaţii vegetale, ce 

corespund următoarelor habitate: 

 

R5305 Comunitãţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. latifolia Rãspândire: Lunca şi Delta 

Dunãrii, râurile interioare din toatã ţara. Ocupã ape cu adâncime micã (0,5–0,8 m) fiind cantonate 

la marginea bazinelor acvatice, în lungul braţelor colmatate sau a canalelor 

de drenaj cu apã permanentã. 

Suprafeţe: 500 ha. Altitudine: 0–250 m. Clima: T = 10,5–9,50C; P = 350–600 mm. Substrat: 

depozite aluviale. Soluri: aluviosoluri argiloase uneori bogate în sãruri (uşor salinizate) şi cu reacţie 

neutrã, uşor alcalinã (pH = 6,8–7,2). 

Structura: Fitocenozele sunt edificate de Typha angustifolia, T. latifolia însoţite de  

Schoenoplectus lacustris, Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, Sparganium erectum, 

Iris pseudacorus, Butomus umbellatus, Alisma plantago-aquatica. Dintre speciile hidrofile natante 

sau submerse, pãtrund în pãpurişuri urmãtoarele: Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Marsilea 

quadrifolia, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Vallisneria spiralis, Najas marina. 

Valoare conservativã: redusã. 

Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Typha angustifolia, T. latifolia, Schoenoplectus 

lacustris, Glyceria maxima. Specii caracteristice: Typha angustifolia, T. latifolia. Alte specii 

importante: Phragmites australis, Lythrum salicaria, Carex acutiformis, C. riparia, olboschoenus 

maritimus, Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, Myosotis scorpioides, Solanum dulcamara, 

Polygonum hydropiper, Epilobium hirsutum, Galium palustre, Lycopus 

europaeus, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Stachys palustris, Rumex  hydrolapathum, 

Ranunculus lingua. 

 

 

Comunităţi danubiene cu Phragmites australis şi schoenoplectus lacustris 

Răspândire : Lunca Dunării şi a râurilor interioare de câmpie, Delta Dunării. 

Suprafeţe : 4000 ha 

Staţiuni : Altitudine : 0-200 m. Clima : T = 10,5–9,50C; P = 350–550 mm. Relief: microdepresiuni 
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de dimensiuni variabile din Câmpia de Sud şi Vest, Delta Dunãrii şi de-a lungul râurilor interioare. 

Substrat: depozite aluviale. Soluri: aluviosoluri lutoargiloase sau luto-nisipoase, bogate în materii 

organice şi cu reacţie slab acidã (pH = 5,5–5,8). 

Structura: Fitocenozele dominate de Phragmites australis, cu înãlţime de pânã la 3 m, au ca specii 

însoţitoare: Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, 

Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Stachys palustris, Iris pseudacorus, Rumex  

ydrolapathum, Ranunculus lingua, Butomus umbellatus, Carex acutiformis. În fitocenozele din 

cotul Dunãrii (Calafat) precum şi în Delta Dunãrii, în stufãrişuri se intercaleazã: Cladium mariscus, 

Acorus calamus. Fitocenozele sunt compacte, cu indivizi viguroşi, realizând adevãrate „pãduri” în 

miniaturã. 

Valoare conservativã: moderatã. 

Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia, 

Schoenoplectus lacustris. Specii caracteristice: Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris. Alte 

specii importante: Phalaris arundinacea, Bolboschoenus maritimus, Oenanthe aquatica, Sium 

latifolium, Lemna minor, Spirodelapolyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae,  

Stachys palustris, Iris pseudacorus, Rumex hydrolapathum, Ranunculus lingua, Eleocharis 

palustris, Carex riparia. 

Comunităţi antropice cu Onopordum acanthium, Carduus nutans şi Centaurea calcitrapa :  

Asociaţii vegetale : Onopordetum acanthi Br.Bl. et al. 1936; Carduetum nutantis Săvul. 1926, 

Morariu 1943, Carduetum hamulosi Floriţa Diaconescu 1978. 

Răspândire : Aceste asociaţii vegetale sunt răspândite pe islazurile din toată ţara dar cu precădere 

în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova. 

Staţiuni : Fitocenozele caracteristice acestor habitate preferă terenurile plane sau pante uşoare la 

altitudini cuprinse între 50 şi 450 m. Condiţiile climatice sunt caracterizate de valori ale 

temperaturii medii anuale cuprinse în intervalul 9-11,5º C şi precipitaţii de 450-600 mmHg. 

Substratul pe care se dezvoltă este constituit în principal din depozite loessoide acoperite de 

cernoziomuri uneori slab sărăturate cu acumulări de material organic în descompunere. 

Structura : În cadrul acestor asociaţii speciile Onopordon acanthium, Onopordon tauricum, 

Carduus nutans, Carduus hamulosus, Cirsium lanceolatum, Verbascum thapus, realizează etajul 

superior ce depăşeşte 1,5 m înălţime şi acoperirea de 70-80%. Densitatea mare a acestor plante face 

dificilă instalarea altor specii de talie mică, de aceea sunt puţine specii în stratul inferior dintre care 

mai reprezentative sunt : Malva sylvestris, Verbena officinalis, Marrubium praecox, Ballota nigra, 

Artemisia absunt hium, Arctium lappa. 
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Compoziţie floristică : Specii edificatoare : Carduus nutans, Onopordum acanthium, Onopordum 

tauricum. Specii caracteristice : Onopordum acanthium, Onopordum tauricum, Carduus nutans, 

Carduus acanthoides. Alte specii importante : Arctium lappa, Chamomilla recutita, Descurania 

sophia, Stellaria media, Chenopodium album, Agropyron repens, Lolium perenne, Centaurea 

calcitrapa, Centaurea solstitialis, Artemisia vulgaris, Verbascum thapsus, Cirsium lanceolatum. 

Răspândire în zona amplasamentului: ca urmarea a identificărilor realizate în teren am constatat 

prezenţa acestui tip de habitat pe suprafeţe reduse . Aceste comunităţi antropice cu Onopordum 

acanthium, Carduus nutans şi Centaurea calcitrapa sunt frecvent răspândite în România pe islazuri. 

Sunt fitocenoze puternic influenţate de activitatea antropică şi au o valoare conservativă redusă. 

 

Comunităţi antropice cu Agropyron repens, Arctium lappa, Artemisia annua şi Ballota nigra: 

Asociaţii vegetale : Arctio – Ballotetum nigrae (Felfody 1942) Morariu 1943, Balloto – Malvetum 

sylvestris Gutte 1966, Artemisietum annuae Morariu 1943. 

Răspândire : Aceste comunităţi sunt prezente pe terenurile nelucrate din toata ţara dar mai ales în 

regiunile din sud şi est. 

Staţiuni : Aceste asociaţii vegetale sunt prezente la altitudini cuprinse între 40 şi 350 m. Condiţiile 

climatice sunt caracterizate de temperaturi medii anuale cuprinse în intervalul 9,5 – 10, 5º C cu 

precipitaţii de 450-650 mm. Substratul pe care se dezvoltă este constituit din depozite lutoase, 

loessuri, nisipuri aluviale acoperite de următoarele tipuri de sol : cernoziom, soluri nisipo-lutoase, 

frecvent deficitare în umiditate. 

Structura : În cadrul acestor comunităţi vegetale sunt frecvent întâlnite speciile nitrofile : 

Sisymbrium loeselii, Descurania sophia, Agropyron repens, Datura stramonium, Artemisia annua, 

Capsella bursa pastoris, Malva sylvestris, Ballota nigra, Geum urbanum, Cirsium lanceolatum, 

Cirsium arvense, Conium maculatum, Leonurus cardiaca, Chelidonium majus. Aceste plante de 30-

40 cm înălţime realizează o acoperire de 75-80 % împiedicând instalarea plantelor mai scunde cum 

sunt : Poa annua, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare, Atriplex tatrica, Amaranthus crispus, 

Geranium pusillum. 

Compoziţie floristică : Specii edificatoare : Malva sylvestris, Artemisia annua, Ballota nigra, 

Arctium lappa, Conium maculatum. Specii caracteristice : Malva sylvestris, Ballota nigra, 

Artemisia annua, Arctium lappa. Alte specii importante : Descurainia sophia , Datura stramonium, 

Solanum nigrum, Chenopodium album, Solidago canadensis, Amaranthus retroflexus, Agropyron 

repens, Leonurus cardiaca, Verbena officinalis. 

Comunităţile antropice cu Agropyron repens, Arctium annua şi Ballota nigra sunt frecvent 
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răspândite în România pe islazuri. Sunt fitocenoze puternic influenţate de activitatea antropică şi au 

o valoare conservativă redusă. 

 

Comunităţi antropice din lungul căilor de comunicaţie cu Cephalaria transsilvanica, Leonurus 

marrubiastrum, Nepeta cataria şi Marrubium vulgare  

Rãspândire: Islazurile din toatã ţara dar cu precãdere în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Moldova. 

Suprafeţe: de la 0,5–4 ha. 

Staţiuni: terenuri plane, pante uşor înclinate la altitudine de la 50–350 (450) m; Clima: T = 10,5–

90C; P = 450–600 mm. Roci: depozite loessoide. Soluri: cernoziomuri, uneori slab sãrãturate, cu 

acumulãri de materiale organice în descompunere. 

Structura: Onopordon acanthium, O. tauricum, Carduus nutans, C. hamulosus, Cirsium 

lanceolatum, Verbascum thapsus, realizeazã etajul superior ce depãşeşte 1,5 m înãlţime şi 

acoperirea de 70–80%. 

Densitatea mare a acestor plante face dificilã instalarea speciilor de talie micã, de aceea sunt puţine 

specii în stratul inferior dintre care mai reprezentative sunt: Malva sylvestris, Verbena officinalis, 

Marrubium praecox, Ballota nigra, Artemisia absinthium, Arctium lappa. 

Valoare conservativã: redusã. 

Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Carduus nutans, Onopordum acanthium, O. tauricum. 

Specii caracteristice: Onopordum acanthium, O. tauricum, Carduus nutans, C. acanthoides. 

Alte specii importante: Arctium lappa, Chamomilla recutita, Descurania sophia, Stellaria media, 

Chenopodium album, Agropyron repens, Lolium perenne, Centaurea calcitrapa, C. solstitialis, 

Artemisia vulgaris, Verbascum thapsus, Cirsium lanceolatum. 

 

 

 

Comunităţi antropice cu Polygonum aviculare, Lolium perenne, Sclerochloa dura şi Plantago 

major 

Rãspândire: Terenuri virane, margini de drum, cãrãri, curţi, în toatã ţara. 

Suprafeţe: 500–600 ha. 

Staţiuni: Altitudine de la nivelul mãrii pânã la 500–600 m, în zona colinarã; Clima: T = 11–8,50C; 

P = 500–800 mm; Relief: terenuri plane, pante uşor înclinate cu expoziþie sudicã, esticã şi vesticã. 

Soluri: nisipoase şi luto-nisipoase bogate în substanţe organice în descompunere, deficitare în 

umiditate în timpul verii. 
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Structura: Majoritatea plantelor componente sunt de talie micã, dar se pot separa douã straturi: cel 

superior este realizat de speciile: Lolium perenne, Lepidium ruderale, Matricaria perforata, 

Chamomilla recutita, Hordeum murinum, Malva pusilla, Centaurea calcitrapa, Eragrostis minor. 

Etajul inferior este alcãtuit din specii repente sau cu tulpina foarte redusã cum sunt: Amaranthus 

crispus, Euclidium syriacum, Poa annua, Polygonum aviculare, Sagina procumbens. În cadrul 

acestor 

fitocenoze pot fi semnalate şi specii de briofite ruderale ca: Bryum argenteum şi Syntrichia ruralis. 

Valoare conservativã: redusã. 

Compoziţie floristicã: Specii edificatoare: Poa annua, Polygonum aviculare, Plantago major, 

Sclerochloa dura, Lolium perenne. Specii caracteristice: Plantago major, Polygonum 

aviculare, Euclidium syriacum, Sclerochloa dura. Alte specii importante: Trifolium repens, 

Taraxacum officinale, Hordeum murinum, Matricaria perforata, Chamomilla recutita, Malva 

pusilla, 

Eragrostis minor. 

 

Fig. 17– Inventarierea vegetaţiei realizată prin efectuarea releveelor cu dimensiunea de 1 m2  
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2.2 Fauna 

2.2.1 Zooplancton – Zooplanctonul este una din comunităţile importante de organisme ale Bălţii 

Băileşti-Cilieni, se caracterizează printr-o gamă variată a diversităţii specifice, urmare a identificării 

unor condiţii optime, respectiv condiţii ecologice favorabile în ceea ce priveşc parametrii fizici şi 

chimici ai apei, precum şi un grad de heterogeniotate ridicat a mediului ambiant, mai ales datorită 

alternanţei zonelor de apă liberă cu zone de vegetaţie, natantă, emersă sau submersă. 

Frecvenţa speciilor -  cercetările asupra zooplanctonului s-au limitat la activităţi de identificare a 

speciilor componente. Într-o comunitate au cele mai mari şanse de a îşi perpetua existenţa de la un 

an la altul speciile contsante şi euconstante (cu frecveţe ale rate de întâlnire mai mari de 50%). 

Speciile accidentale şi cele accesorii (cu frecvenţe mai mici de 50% ale ratei de întâlnire) suferă 

modificări importante de la un an la altul. Ca urmare a posibilităţilor crescute de a îşi perpetua 

existenţa de la un an la altul într-un ecosistem, speciile constante şi euconstante aduc o contribuţie 

semnificativă la echilibrul ecologic al comunităţii zooplanctonice şi la asigurarea continuităţii 

existenţei acestuia. Putem concluziona că speciile euconstante întâlnite Polyarthra remata, 

Polyarthra dolichoptera, Bosmina longirostris, Asplanchna priodonta şi Keratella cochlearis, se 

situează printre cele mai importante vieţuitoare ale zooplanctonului din Balta Băileşti-Cilieni, dar 

acestora se adaugă şi celelalte specii componente ale biomasei, dar cu o rată mai scăzută de 

întâlnire (ciliate precum Colpoda cucullus, Epystilis plicatilis sau Vorticella convallaria, rotifere 

precum Brachionus calyciflorus sau Polyarthra major, dar şi cladocere precum Bosmina 

longirostris, Daphnia cucullata sau Leptodora kindtii). 

 

Structura şi relaţiile trofice – structura trofică a Bălţii Băileşti-Cilieni este dispusă pe patru nivele 

trofice reunite schematic sub forma unei piramide. La baza acesteia se află producătorii primari de 

tip algal şi cianobacteriile, componente esenţiale în procesul de intrare a masei şi energiei în 

subsistemul planctonic. Vârful piramidei este constituit din zooplanton organizat din consumatori 

primari şi consumatori secundari. În compoziţia piramidei intră şi descompunătorii bacterieni, 

comunitate cu rol semnificativ în circulaţia materiei. Tipul de organizare a structurii trofice a 

zooplanctonului permite a valorificare eficientă a resurselor variate ale mediului. Această 

organizare complexă a structurii trofice oferă zooplanctonului lacustru posibilitatea unei adaptări 

rapide la modificările intervenite la nivelui producătorilor primari, cauzate la rândul lor de diferite 

forme de impact natural sau antropic. 

Împreună cu fitoplanctonul şi bacterioplanctonul, zooplanctonul constituie, la rândul său, o sursă 
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obligatorie de hrană pentru puietul de peşte şi mormolocii de broască, deci şi pentru speciile de 

interes conservativ. 

Dintre posibilele ameninţări putem enunţa că în timpul deplasărilor efectuate am identificat că în 

imediata vecinătate a ariei protejate există culturi agricole unde sunt folosite diferite substanţe 

chimice pentru combaterea dăunătorilor, în aceste condiţii, datorită conformaţiei reliefului, bazinul 

acvatic al ariei protejate colectează apele care antrenează cu ele substanţele chimice folosite pe 

terenurile agricole, efectual acestora asupra biodiversităţii putând fi unul negativ (pesticidele se pot 

încorpora în masa producătorilor primari, concentrându-se ulterior în mod progresiv prin trecerea 

de la un nivel trofic la altul). 

Pentru păstrarea heterogenităţii mediului lacustru, este necesar ca alternanţa maselor de vegetaţie, 

atât submersă, emersă sau natantă, să se păstreze în structura existentă în mod natural, cu o 

alternanţă a maselor de vegetaţie cu zonele de apă liberă, existând astfel o serie de microhabitate ce 

favorizează evoluţia diversităţii specifice a zooplanctonului şi inhibă proliferarea 

fitoplanctonului(reducând astfel riscul de eutrofizare). 

Este necesar ca zonele litorale să râmănă nemodificate, fără intervenţii în zonele cu vegetaţie 

submersă, emersă sau natantă, zone deosebit de importnate pentru depunerea pontei de către 

speciile de peşti şi amfibieni, implicit a celor de interes conservativ. 

Utilizarea ambarcaţiunilor cu motor poate dăuna zooplanctonului datorită adâncimii reduse a apei şi 

a creşterii turbidităţii acesteia prin generarea de curenţi în zona elicei motorului.  

Este necesar să se evite poluarea cu surse luminoase pentru a evita aglomerările artificiale ale 

zooplanctonului şi ale consumatorilor acestuia, perturbând dinamica naturală a acestora. 

 

2.2.2 Nevertebrate 

Dintre moluşte, pe teritoriul Rezervaţiei naturale Balta “Cilieni-Băileşti”, au fost identificate 

speciile Anodonta cygnea, Cepaea vindobonensis, Helix pomatia, Lymnaea stagnalis, Planorbis 

corneus şi Viviparus viviparus. Cea mai mare frecvenţă a moluştelor acvatice a fost întâlnită în 

zonele cu stuf şi papură care prezintă suprafeţe ideale pentru, hrănire, reproducere şi dezvoltare 

pentru aceste specii. 
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Fig. 18 Cochilii de Planorbis planorbis şi Viviparus viviparus  

 

Singurul crustaceu macroscopic observat a fost Astacus leptodactylus. 

 

Fig. 19 – Exemplar de rac de lac, pradă a speciei Lutra lutra 
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Insectele identificate la nivelul rezervaţiei şi în imediata vecinătate a acestia sunt: Adalia 

bipunctata, Agapanthia dahlii, Anthaxia nitidula, Anthrenus scrophulariae, Apis mellifera, 

Chrysolina fastuosa, Chrysolina menthastri, Coccinella septempunctata, Limenitis populi, 

Melasoma populi, Moanila jurtina, Mordella aculeata, Oecanthus pellucens, Sympetrum vulgatum, 

Vanessa atalanta, Vespula germanica, Vespa crabro, Zabrus tenebrioides). Cea mai ridicată 

frecvenţă a speciilor de insecte a fost identificată în zonele de mal, în special unde sunt şi stuf sau 

papură care reprezintă pentru foarte multe specii locuri principale de reproducere. 

 

2.2.3 Ihtiofaună 

Pentru speciile de peşti a fost realizată o inventariere folosind metoda de electronarcoză. 

Acţiunea a fost desfăşurată în parteneriat cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi şi s-a desfăşurat în perioada 31.10.2012-

04.11.2012. 

Au fost realizate staţii de prelevare material ihtiologic în funcţie de accesibilitatea şi 

posibilitatea utilizării metodelor de pescuit, respectiv electronarcoza şi plasele de pescuit. Au 

fost recoltate specii de peşti, acestea au fost identificate, măsurate şi cântărite şi au fost eliberate.  

Speciile identificate sunt: Abramis brama, Alburnus alburnus, Carassius auratus gibelio, 

Cyprinus carpio, Esox lucius, Leucaspius delineatus, Lepomis gibbosus, Misgurnus fossilis, 

Perca fluviatilis, Rhodeus amarus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, 

Tinca tinca, Umbra krameri 

Metoda de cercetare  : 

Au fost prelevate probe cu ajutorul metodei de electronarcoză în mai multe staţii de pe 

suprafaţa studiată, la o distanţă de minim 75 de metri între ele, pentru a obţine date despre 

abundenţa speciilor şi pentru a măsura nivelul de sănătate ecologică a populaţiilor.  

 

Prelevările au fost realizate în această perioadă pentru a evita perioadele de depunere a icrelor 

sau de migraţie. Datorită regimului pluvial mai scăzut din această perioadă, creşte posibilitatea 

ca mostrele să fie colectate în condiţii hidrologice similare.  

În cazul folosirii plaselor de pescuit, acestea au fost utilizate cu precădere prin amplasarea lor la 

ambele capete ale segmentelor alese pentru prelevare. 
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Toate metodele cantitative au fost aplicate folosind echipamentul portabil pentru electronarcoză 

şi plasele de pescuit. Echipamentul electric este prevăzut cu posibilitatea reglării intesităţii 

curentului electric, fapt necesar în funcţie de suprafaţa şi adâncimea apei. Cursurile de apă cu un 

debit scăzut sau zonele din lacuri cu adâncime mică, au necesitat o intensitate mai mică; în toate 

cazurile, au fost urmărite cu atenţie reacţiile peştilor deoarece conductivitatea apei poate 

diferi în anumite limite datorită compoziţiei în săruri.  

 

În cazul zonelelor cu apă de adâncime mică, au fost blocate capetele unui segment de 75 de 

metri pe care pe toată distanţa a fost aplicată metoda de electronarcoză. Toţi peştii prinşi au fost 

ţinuţi în găleţi cu apă. Pentru a minimaliza stresul cauzat peştilor, perioada în care aceştia au fost 

captivi captivi, a fost cât mai scurtă posibil şi numărătoarea a fost efectuată după fiecare 

segment iar peştii au fost eliberaţi imediat după, în zona în care aceştia au fost pescuiţi. Peştii au 

fost manipulaţi încât să fie evitate pierderile şi leziunile.  

 

Echipamentul folosit a fost dezinfectat atât înainte cât şi după folosire pentru a preveni 

răspândirea bolilor şi paraziţilor. Nu au fost identificate anormalităţi sau aspecte patologice. A 

fost verificat tegumentul peştilor pentru a identifica eventualele decolorări, hemoragii, pete 

întunecate, anomalii ale solzilor, paraziţi externi, excreşcenţe, ulceraţii, starea înotătoarelor sau 

oricare alte anomalii. Ochii au fost şi ei examinaţi pentru depistarea eventualelor hemoragii, 

punte întunecate sau oricare alte probleme. 

A fost realizată o verificare a calităţii apei de suprafaţă, au fost analizaţi indicatorii : CO2, O2, 

pH, NH3, NO2
-
, NO3

-
. 

 

Tabel analiză indicatori chimici ai apelor de suprafaţă 

CO2 O2 pH NH3 NO2
-
 NO3

-
 GH KH 

<5 mg/l 4 mg/l 8.5-9 0.25 mg/l <0.3 mg/l 12.5 mg/l 17 15 

Tab.1 - Valori ale indicatorilor chimici din apa de suprafaţă  

 

Rezultatele obtinute relevă faptul că nivelul de O2 este sub 5mg/l, prag la care respiraţia peştilor 

devine dificilă. Nivelul actual de 4 mg/l este un nivel critic, valori sub 3 mg/l sunt incompatibile 

cu viaţa la majoritatea speciilor dulcicole. 
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Studiul şi-a propus în principal estimarea distribuţiei peştilor, dorindu-se aflarea proporţiei 

acestor specii din populaţia analizată şi a eşantionării pe stadii de maturitate sexuală. Un alt 

aspect este mărimea peştilor, aceasta putând diferi şi în funcţie de poluarea apei; în funcţie de 

poluanţi, dimensiunea poate creşte sau descreşte. Distribuţia speciilor de interes conservativ este 

ilustrată în Fig.20 şi Fig. 21 

 

Dintre obiectivele studiului cunoaşterea abundenţei în termeni relativi a avut prioritate.   

În ceea ce priveşte indicii de abundenţă, este des întâlnită situaţia în care modul de colectare nu 

permite o estimare a abundenţei numerice absolute, astfel vor fi luate în calcul marcarea, analiza 

mortalităţii şi alte aspecte din sfera dinamicii populaţionale, în aceste cazuri, o informaţie 

deosebit de importantă se referă la creşterea abundenţei relative. Validitatea indicilor depinde de 

modul în care abundenţa reală şi captura-unitate de efort egal rămâne constant.Capturile de peşti 

au fost cuantificate prin intermediul statisticii, în funcţie de o eroare medie şi deviaţia standard 

sau variaţia. 

 

Deviaţia standard defineşte un interval de valabilitate a mediei şi arată cât de apropriată de 

valoarea corectă este media fiecărei colectări. 

 

Varianţa sau disperia este o măsură a repartiţiei valorilor individuale în jurul mediei. O valoare 

mai mică a varianţei arată o variabilitate mai strânsă în jurul mediei, o dispersie mai mare indică 

o variabilitate mai mare. 

Pentru a fi siguri că datele obţinute sunt valide, se vor efectua un număr ridicat de probe. 

Numărul minim de staţii depinde de coeficientul de variaţie şi este raportul dintre deviaţia 

standard între staţii / media aritmetică a abundenţei. Abundenţa este numărul de peşti / 

staţie. Pentru determinarea structurii de vârstă a populaţiei, este necesară colectarea a minim 

30 de indivizi pe staţie. 

 

Am folosit metoda de electronarcoză deoarece peştii au un sistem nervos ca şi celelalte 

vertebrate, în partea dorsală, nervii ies din măduva spinării, urmează miomerele şi pătrund în 

muşchi, în partea anterioară a capului apare o sarcină negativă şi de aceea peştii sunt atraşi către 

anodul aparatului. Orientarea peştelui în câmpul electric indică dacă acesta este afectat de 

intensitatea curentului electric, de exemplu în cazul în care peştele este plasat perpendicular pe 
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liniile de câmp şi cu capul orientat căre anod, intensitatea curentului trebuie reglată. Peştii de 

talie mai mare tind să fie mai vulnerabili, datorită gradientului electric.  

 

Pescuitul reversibil prin electronarcoză se deosebeşte fundamental de aşa zisul „pescuit 

electric” practicat de braconieri deoarece aceştia folosesc un curent alternativ sau impulsuri mai 

mari de 50 Hz, peştii şi alte organisme acvatice fiind ucise. 

 

Conductivitatea apei variază în funcţie de cantitatea de săruri solubile, care prin disociere, 

formează ioni. Aceştia facilitează transmiterea curentului prin apă, cu cât apa este mai 

conductivă, cu atât descărcarea de curent electric este mai mare. În apele cu conductivitate 

foarte mică, pescuitul electric este foarte dificil, soluţia extremă putând fi dizolvarea unor săruri 

în apă.  Speciile mobile sunt mai sensibile la curent decât cele sedentare iar peştii bentonici se 

refugiază uneori în nămol la apariţia stimulilor electrici, totuşi, aceştia se vor deplasa către anod 

dacă impulsul este aplicat de la distanţă mai mică. 

Identificarea peştilor a fost făcută la nivel de specie utilizând caracterele morfologice ale 

acestora. Nu au existat cazuri de specii greu de identificat sau cu caractere morfologice neclare 

care să necesite identificări ulterioare. 

 

A fost realizat inventarul tuturor speciilor prezente. În ceea ce priveşte structura pe vârstă a 

populaţiilor, aceasta nu a putut fi realizată pentru speciile de interes conservativ deoarece nu au 

fost efectuate suficiente identificări pentru a realiza calculele statistice necesare.  

Asigurarea calităţii datelor obţinute în teren s-a făcut datorită pregătirii adecvate a echipei, 

metodologiei aplicate şi standardizate, au fost completate fişe de teren care au fost verificate 

ulterior.  

 

2.2.3.1 Speciile de peşti de interes conservativ care au stat la baza desemnării ariei 

protejate şi hărţile de distribuţie a acestora în Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-Băileşti” 

 

Umbra krameri – Pietroşel/Ţigănuş trăieşte în bălţi cu vegetaţie abundentă şi râurilor mici de şes 

care au un curs foarte lent. Preferă în special locurile cu mocirle, printre plante, la apă mică,  De 

multe ori, trăieşte alături de zvârlugă şi guvizi mici. Ţigănuşul rezistă la lipsa de oxigen datorită 

respiraţiei aeriene, prin vezică, înotătoare şi piele. Ţigănuşul se reproduce în martie-aprilie, 
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icrele fiind păzite de femele care sapă un cuib în sediment pentru a depune ponta. Trăieşte 2-5 

ani. Hrana constă din nevertebrate acvatice. 

Ţigăuşul are o lungime de aproximativ 4-11 cm. Are gura mică, uşor superioară, dorsala mare, 

situată în a doua jumătate a corpului, înotătoarele ventrale în dreptul capătului anterior al 

dorsalei. Are spatele cafeniu întunecat, cu reflexe violete sau roşii, având abdomenul gălbui. Pe 

corp şi cap are pete negre, neregulate. Pe înotătoarele laterale au câte o dungă mai închisă la 

bază. Masculii sunt puţin mai mari decât femelele.  
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Fig. 20 – Hartă distribuţie Umbra krameri 
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Gobio kessleri (Dybowski, 1862) - este o specie reofilă bentofagă, din zona colinară şi de şes, 

preferă zone nu foarte adânci, cu fund nisipos şi cu curs relativ rapid. Se reproduce în mai-iunie. 

Peşte mic, de 8-12 cm, cu corp alungit, gura mică, subterminală, o pereche de mustăţi lungi; 

diferă de alte specii de porcuşori ( genul Gobio), prin solzii spatelui cu striuri epiteliale în relief, 

pedunculul caudal cilindric, ochii aproximativ egali sau mai mari decât spaţiul interorbitar, 

anusul mai apropriat de inserţia ventralelor decât cea a analei. Colorit dorsal cenuşiu-verzui sau 

cenuşiu gălbui, lateral cu un şir de pete relativ mari cenuşiu închis, ventral alb.  
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Fig. 21 – Hartă distribuţie Gobio kessleri 
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Specia nu a fost identificată pe parcursul inventarierii realizate, prezenţa ei în arie este 

una incertă, habitatul speciei fiind reprezentat de cursuri rapide de apă cu substrat 

nisipos, caracteristici care nu sunt întâlnite în arealul cercetat. 

 

 

2.2.3.2 Speciile de peşti identificate în Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-Băileşti” 

Babuşcă – Rutilus rutilus 

Biban – Perca fluviatilis 

Biban soare – Lepomis gibbosus 

Boarţă – Rhodeus amarus 

Caras – Carassius gibelio 

Crap – Cyprinus carpio 

Oblete – Alburnus alburnus 

Plătică - Abramis brama 

Roşioară – Scardinius erythrophthalmus 

Şalău – Sander lucioperca 

Somn – Silurus glanis 

Ştiucă – Esox lucius 

Ţigănuş - Umbra krameri 

Văduviţă – Leuciscus idus 

 

2.2.3.3 Abundenţa speciilor de peşti identificate în Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-

Băileşti” 

 

Acest indicator reprezintă raportul dintre efectivele unei specii şi suma efectivelor celorlalte 

specii din aria studiată. Noţiunea de dominanţă este relativ independentă de mijloacele de 

prelevare a probelor şi reprezintă un indicator al productivităţii, arătând care este procentul 

fiecărei specii din totalul celor prezente în aria protejată. 

In funcţie de valoarea procentului, speciile se împart în funcţie de dominaţă în: 

Specii subrecedente, când procentul este de sub 1,1 %; 

Specii recedente, când procentul este cuprins între 1,2 - 2 %; 

Specii subdominante, când procentul este cuprins între 2,1 - 5 %; 
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Specii dominante, când procentul este cuprins între 5,1 - 10 %; 

Specii eudominante, când procentul este > 10,1 %. 

 

 

 

 

Fig. 22 – Abundeţa speciilor de ihtiofaună din Rezervaţia Naturală “Balta Cilieni-Băileşti” 

 

Din reprezentarea grafică de mai jos reiese că din totalul de 15 specii de peşti identificate în 

arealul de studiu avem următoarea distribuţie: 

 

Specii subrecedente: Rhodeus amarus, Silurus glanis, Umbra krameri; 

Specii recedente: Perca fluviatilis; Scardinius erythrophthalmus, Sander lucioperca,  

Specii subdominante: Rutilus rutilus, Leuciscus idus ; 

Specii dominante: Cyprinus carpio, Abramis brama; 

Specii eudominante: Lepomis gibbosus, Carassius gibelio, Alburnus alburnus, Esox lucius. 
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2.2.4 Amfibieni şi reptile 

Fauna de amfibieni şi reptile din Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-Băileşti” prezintă o 

diversitate ridicată, aici fiind întâlnite specii cu o plasticitate ecologică ridicată cum este şi 

Pelophylax ridibundus sau Lacerta agilis, dar şi elemente care preferă temperaturile mai ridicate 

cum ar fi de exemplu Lacerta viridis sau Natrix tessellata.  

2.2.4.1 Metodologia aplicată pentru inventarierea şi cartarea distribuţiei şi a evaluării 

stării de conservare pentru speciile de amfibieni şi reptile care fac obiectul OUG 57/2007. 

Cercetările în teren asupra amfibienilor şi reptilelor produc informaţii privind distribuţia, 

abundenţa şi necesităţile de habitat ale acestor specii, şi totodată aduc lumină în ce priveşte 

variabilele din mediu care controlează diversitatea acestora. Astfel de informaţii sunt necesare 

pentru planificarea strategiilor de conservare şi management al habitatelor naturale şi pentru 

integrarea într-un cadru comun a măsurilor care vizează protecţia mai multor grupe de specii de 

plante şi animale (Halliday, 2002).  

 

Monitorizarea amfibienilor se realizează cel mai uşor şi sigur în perioada de reproducere, când 

indivizii se adună de pe suprafeţe întinse în zonele umede, unde pot fi identificaţi şi număraţi 

(Cogălniceanu, 1997b). Adesea timpul nu e un element favorabil, pentru că eficienţa unui studiu 

de inventariere a amfibienilor depinde de numărul sezoanelor de-a lungul cărora s-a realizat. 

 

În ce priveşte reptilele, metodele de investigare a acestora sunt mai puţin standardizate şi de cele 

mai multe ori se referă la capturarea indivizilor (Blomberg şi Shine, 1996). Motivele acestei 

practici sunt în număr de două, şi anume:  

- reptilele tind să aibă o mobilitate mare şi să se îndepărteze rapid când simt apropierea 

omului şi multe specii sunt de asemenea criptice, ceea ce le face greu de observat, prin 

urmare nu toţi indivizii de-a lungul unui transect vizual sunt într-adevăr vizibili. 

- în cazul în care animalul e capturat, el poate fi măsurat, cântărit, fotografiat şi i se poate 

determina sexul, starea de sănătate. 
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Momentele zilei cele mai propice pentru observaţii asupra reptilelor au fost alese încât să 

cuprindă dimineţi însorite, înainte ca temperaturile ambientale să fie prea ridicate, sau seri, cu 

câteva ore înainte de apusul soarelui. Investigaţiile nu s-au realizat pe vreme închisă sau pe 

ploaie. 

 

Metode de inventariere/cartare 

 

Transecte: Au fost realizate trasee dinainte stabilite, cu o lungime cunoscută, pentru numărarea 

tuturor animalelor care au putut fi observate. Transectele au fost făcute atât ziua cât şi noaptea, 

cu lanterna sau doar auditive. Animalele au fost identificate fie vizual (în cazul transectelor 

vizuale) fie după orăcăitul masculilor de anure. 

 

Transecte vizuale: Metoda a constat în deplasarea observatorilor de-a lungul unor trasee ce au 

străbătut zona studiată, în vederea identificarii şi numărării animalelor aflate la o anumită 

distanţă de o parte şi de alta a transectului. Transectele s-au realizeazat de-alungul unui gradient 

de mediu (cel mai adesea de umiditate), în jurul bălţii sau  de-a lungul drumurilor existente sau 

poteci (transectul linear). Tehnica a fost aplictă în special în zone cu covor vegetal puţin înalt, în 

care vizibilitatea speciilor de amfibieni este maximă.  
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Fig. 23 – Puncte fixe inventariere auditivă amfibieni şi transecte inventariere amfibieni si reptile 
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S-au inventariat în acest mod şi animalele din apă si din zona litorală, însă numai dacă 

transparenţa apei a fost mare şi/sau efectuat capturări. Metoda este potrivită pentru lacurile şi 

bălţile din zona de campie.  Transectul de-a lungul malului este recomandat pentru speciile ce 

preferă zona de mal, cum ar fi Bombina bombina.  

Transecte auditive (pentru masculii de broaşte), de-a lungul văilor şi/sau a zonelor umede.  

 

 

Informaţii relevante: datele obţinute permit estimarea sau determinarea speciilor prezente la 

momentul realizării, dar nu şi despre cele absente,  momentul reproducerii şi al depunerii pontei, 

ponderea diferitelor specii în cadrul comunităţii, abundenţa/densitatea lor relativă la momentul 

respectiv, identificarea habitatelor de reproducere şi ocuparea diferitelor microhabitate. 

Inventarierea amfibienilor în mediul acvatic prin utilizarea ciorpacului (pentru adulţi şi larve) şi 

prin observarea şi numărarea pontelor este o altă metodă folosită în cadrul activităţilor de 

inventariere. 

 

Fig. 24 - Determinarea amfibienilor din genul Pelophylax (Rana), în poză un exemplar de 

Pelophylax esculentus (Rana esculenta) capturat cu ajutorul ciorpacului 

 

Toate activităţile au vizat căutarea activă pe diferite tipuri de habitate în unităţi de timp si de 

suprafata, astfel încât efortul de captură să fie constant. Trackurile realizate pentru fiecare 
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transect au fost descărcate din GPS împreună cu waypointurile unde au fost identificate speciile 

de interes. Repetarea unor transecte a permis estimarea detectabilităţii speciilor de interes şi 

îmbunătăţirea modelelor de distribuţie şi a estimatorilor de bogăţie specifică.  

 

2.2.4.2 Speciile identificate în timpul deplasărilor:  

Amphibia: Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda), Pelophylax lessonae (Rana lessonae), 

Pelophylax esculentus (Rana esculenta), Bufo viridis, Bombina bombina 

Reptilia: Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Emys orbicularis 
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2.2.4.3 Hărţile de distribuţie ale speciilor de amfibieni şi reptile de pe teritoriul Rezervaţiei 

Naturale „Balta Cilieni-Băileşti” 

 

Fig. 25 – Hartă distribuţie Bombina bombina 
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Fig. 26 – Hartă distribuţie Rana esculenta 
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Fig. 27 –Hartă distribuţie Lacerta viridis 
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Fig. 28 –Hartă distribuţie Natrix tessellata 
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În ceea ce priveşte specia Testudo hermanni, aceasta este o specie întâlnită cu precădere în 

habitate semi-deschise, zone deluroase cu expunere la soare, formaţiuni pietroase şi vegetaţie  

rară. Arealul său de distribuţie conform literaturii de specialitate este limitat la aproximativ 50 

km vest de aria naturală protejată Balta “Băileşti-Cilieni”.

 

Fig. 29 – Hartă distribuţie Testudo hermanni 
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Pentru evidenţierea distribuţiei acestei specii, anexăm o hartă conform BERTOLERO,A., 

CHEZLAN,M.,HAILEY,B., AND WILLEMSEN, R.E. 2011. Testudo hermanni(Gmelin 1798) 

– Hermann’s Tortoise. In: Rhodin, A.G.J., Pritchard, P.C.H., van Dijk, P.P., Saumure, R.A., 

Buhlmann, K.A.,Iverson, J.B., and Mittermeier, R.A. (Eds.). Conservation Biology of 

Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project for IUCN/SSC Tortoise and 

Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs No.5, pp. 059.1-059.20, 

doi:10.3854/crm.5.059. hermanni.v1.2011, http//www.iucn-tftsg.org/cbftt/ . 

 

Fig. 30 – Hartă distribuţie Testudo hermanni conform BERTOLERO,A., 

CHEZLAN,M.,HAILEY,B., AND WILLEMSEN, R.E. 2011. Testudo hermanni(Gmelin 1798) 

– Hermann’s Tortoise 

Specia nu a fost identificată în timpul activităţii de teren şi nici nu au fost găsite citări 

bibliografice ale acestei specii în arealul Rezervaţiei Naturale “Balta Cilieni-Băileşti” 

 

În ceea ce priveşte specia Salamandra salamandra. Aceasta este o specie răspândită în tot 

arealul carpatic şi în interiorul său. 

Habitat : păduri de foioase şi conifere, străbătute de pâraie.  
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Preferă zonele umede,cu muşchi, buşteni, pietre, se ascunde în rădăcini, găuri şi crăpături. 

Sunt dependente de regiuni cu pâraie cu apă curată pentru depunerea şi dezvoltarea larvelor. 

 

Fig. 31 – Hartă distribuţie Salamandra salamandra 
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Anexăm o hartă a distribuţiei conform http://science.naturalis.nl/hosted-

sites/salamanders/salamanders-of-the-old-world/species-list/salamandra/salamandra[30.05.2012 

14:47:08] 

 

 

Specia nu a fost identificată în timpul activităţilor de inventariere şi nici nu a fost găsită ca 

fiind citată în literatura de specialitate în arealul Rezervaţiei Naturale “Balta Cilieni-

Băileşti”. Este întâlnită la altitudini mai mari de 200m (Fuhn 1960, Cogălniceanu et al 

2000, Iftime 2005), cea mai joasă altitudine la care a fost citată specia este de 150 m 

(Marcov et al 2007).  
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2.2.4.4 Indici statistici ai speciilor de amfibieni şi reptile identificate în Rezervaţia Naturală 

„Balta Cilieni-Băileşti” 

 

Abundenţa şi Dominanţa – Abundenţa reprezintă numărul relativ al indivizilor unei specii 

dintr-o anumită zonă. Dominanţa reprezintă raportul dintre efectivele unei specii şi suma 

efectivelor celorlalte specii din aria studiată. Noţiunea de dominanţă este relativ independentă de 

mijloacele de prelevare a probelor şi reprezintă un indicator al productivităţii, arătând care este 

procentul fiecărei specii din totalul celor prezente în aria protejată. 

 

 

 

Fig. 32 – Abundenţa amfibienilor din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni” 
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Fig. 33 – Abundenţa amfibienilor din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni” 

 

 

 

 

 

Fig. 34 – Abundenţa reptilelor din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni” 
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Fig. 35 – Dominanţa reptilelor din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni” 

 

 

In funcţie de valoarea procentului, speciile se împart în funcţie de dominaţă în: 

Specii subrecedente, când procentul este de sub 1,1 %; 

Specii recedente, când procentul este cuprins între 1,2 - 2 %; 

Specii subdominante, când procentul este cuprins între 2,1 - 5 %; 

Specii dominante, când procentul este cuprins între 5,1 - 10 %; 

Specii eudominante, când procentul este > 10,1 %. 

 

Constanţa sau frecvenţa 

Acest indicator exprimă continuitatea unei specii într-un anumit teritoriu. Este vorba de un 

indicator de tip structural, reprezentând raportul procentul dintre numărul de probe în care apare 

o anumită specie şi numărul total de probe analizate. 

Abundenţă reptile
0

10

20

30

40

50

60

Lacerta agilis Lacerta
viridis

Natrix
tessellata

Natrix natrix Emys
orbicularis

Dominanţă reptile 



 

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 

DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

Str. Vrancioaia nr 7, Focsani, Vrancea  Tel: 0727 559 024 ;fax : 0337 109 662 

E-mail : acdb_ro@yahoo.co.uk  web: www.biodiversitate.ro 

 

60 

 

 
Fig. 36 – Constanţa/frecvenţa identificării speciilor de amfibieni 

 

 
Fig. 37 – Constanţa/frecvenţa identificării speciilor de reptile 
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În funcţie de valoarea constanţei în probe, speciile se pot împărţi în următoarele categorii: 

 Specii accidentale – prezente în 1-25% din probe; 

Specii accesorii – prezente în 25,1 – 50% din probe; 

Specii constante – prezente în 50,1 - 75% din probe; 

Specii euconstante – prezente în 75,1 – 100 din probe; 

 

Indicele de semnificaţie ecologică (Indicele Dzuba, W) – reflectă relaţia dintre indicatorul 

structural (constanţa şi cel productiv (dominanţa), arătând poziţia unei specii într-o biocenoză. 

În funcţie de acest indice se poate realiza o ierarhie a speciilor dintr-o anumită arie cercetată. 

Formula de calcul a indicelui de semnificaţie ecologică: W=CxDx100/10000 

După valorile acestui indice, speciile se împart în următoarele categorii: 

W1 – când indicele are valori <0.1% - specii subrecedente; 

W2 – când indicele are valori cuprinse între 0.1 şi 1% - specii recedente; 

W3 - când indicele are valori cuprinse între 1.1 si 5 % - specii subdominante; 

W4 - când indicele are valori cuprinse între 5.1 si 10 % - specii dominante; 

W5 - când indicele are valori > 10 % - specii eudominante 

In categoria W1 sunt incluse speciile accidentale, W2 si W3 cuprind specii accesorii, iar 

W4 si W5 includ specii caracteristice biocenozei din care au fost prelevate probele. 
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Fig. 38 – Indicele de semnificaţie ecologică pentru amfibienii identificaţi în Rezervaţia Naturală “Balta Cilieni-

Băileşti” 

 

Fig. 39 – Indicele de semnificaţie ecologică pentru reptilele identificate în Rezervaţia Naturală “Balta Cilieni-

Băileşti” 
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2.2.5 Păsări 

2.2.5.1Metodologia folosită pentru inventarierea speciilor de păsări  

Pentru identificarea speciilor de păsări au fost folosite metoda transectelor şi cea a punctului fix 

utilizând binoclul şi luneta ornitologică.  

În cadrul metodologiei transectelor s-au stabilita anumite porţiuni de parcurs pe jos, acestea 

rămânând nemodificate pe toată durata inventarierii. În timpul parcurgerii transectelor, s-au 

notat toţi indivizii identificaţi la nivel de specie, la final centralizându-se valorile colectate. 

Punctele fixe de observaţie au fost folosite atât în cazul desişurilor (cu precădere în perioada 

cuibăritului), dar şi în porţiunile deschise. Locaţiile acestor puncte fixe au fost alese astfel încât 

să se suprapună cu cât mai multe trasee de zbor, sau să fie în apropierea unui loc de hrănire. 

Transectele şi punctele fixe au fost alese în aceleaşi locuri pentru toată durata proiectului pentru 

a putea formula concluzii realiste cu privire la dinamica migraţiilor, la succedarea speciilor într-

un singur loc în timpul zilei sau pe parcursul unui întreg sezon. Locaţiile identificărilor au fost 

introduse într-o bază de date, iar centralizarea datelor a fost efectuată la sfârşitul acţiunii prin 

calcularea parametrilor ecologici : Abundenţa, Dominanţa, Constanţa şi Indicele de semnificaţie 

ecologică. 

Rezultatele obţinute în astfel de puncte de observaţie amplasate în acelaşi loc de-a lungul 

timpului permit formularea unor concluzii interesante referitoare la dinamica migraţiilor, la 

succederea speciilor într-un singur loc în timpul zilei sau a unui sezon întreg. 

Au fost realizate deplasări în toate sezoanele fenologice şi au fost redactate rapoarte după fiecare 

vizită în teren. Datele au fost prelucrate analitic şi statistic utilizând următorii parametri 

ecologici: Abundenţa, Dominanţa, Constanţa şi Indicele de semnificaţie ecologică. Au fost 

deasemenea analizate categoriile fenologice de specii în Rezervaţia Naturală „Balta Băileşti-

Cilieni”. 
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Fig. 40 – Transectele şi punctele fixe folosite pentru inventarierea avifaunei 
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2.2.5.2 Listă specii de păsări identificate în Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-Băileşti” 

Nr. 

crt. 

Denumire ştiinţifică Denumire populară Familia Ordinul Tip 

fenologic 

Tip 

ecologic 

Tip 

zoogeog

rafic 

Domina

nţă 

Constanţă Indicele de 

semnficaţie 

ecologică 

(Dzuba) 

1 Podiceps cristatus Corcodel mare Podicipedidae Podicipediformes OV, RI Acv S SR E Acs 

2 Podiceps nigricollis Corcodel cu gât 

negru 

Podicipedidae Podicipediformes MP Acv Tp SR Ac Ac 

3 Tachybaptus ruficollis Corcodel mic Podicipedidae Podicipediformes OV, RI Acv E SR Ac Acs 

4 Phalacrocorax carbo Cormoran Phalacrocoracidae Pelecaniformes OV, RI Acv Tp SR C Acs 

5 Ixobrychus minutus Stârc pitic Ardeidae Ciconiiformes OV Acv E SR C Acs 

6 Egretta alba Egretă mare Ardeidae Ciconiiformes OV/RI Acv Ch SR Ac Ac 

7 Egretta garzetta Egretă mică Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M SR Ac Acs 

8 Ardeola ralloides Stârc galben Ardeidae Ciconiiformes OV Acv M SR C Acs 

9 Ardea cinerea Stârc cenuşiu Ardeidae  Ciconiiformes OV/RI Acv Tp SR E Acs 

10 Ardea purpurea Stârc roşu Ardeidae  Ciconiiformes OV Acv M SR C Acs 

11 Nycticorax nyctocorax Stârc de noapte Ardeidae  Ciconiiformes OV Acv M SR C Acs 

12 Ciconia ciconia Barză albă Ciconiidae Ciconiiformes OV Eur E SR C Acs 

13 Cygnus olor Lebăda de vară Anatidae Anseriformes MP Acv E SR E Acs 

14 Anser anser Gâsca de vară Anatidae Anseriformes MP Acv Mo SR Ac Ac 

15 Anser albifrons Gârliţă mare Anatidae Anseriformes OI Acv A SD Acs Acs 

16 Anas platyrhynchos Raţă mare Anatidae Anseriformes MP/OI Acv Tp 6,63 E Car 

17 Anas crecca  Raţă mică Anatidae Anseriformes P/OI Acv Tp D Acs Acs 

18 Anas clypeata Raţă lingurar Anatidae Anseriformes P/OV Acv Tp SR C Ac 

19 Anas querquedula Raţă cârâitoare Anatidae Anseriformes OV/P Acv Tp SR C Acs 

20 Aythya ferina Raţă cu cap castaniu Anatidae Anseriformes MP Acv E SR Ac Ac 

21 Aythya nyroca Raţă roşie Anatidae Anseriformes OV/RI Acv E SR Ac Acs 

22 Galerida cristata Ciocârlan Alaudidae Passeriformes S Ter Mo R E Acs 

23 Alauda arvensis Ciocârlie de câmp Alaudidae Passeriformes OV Ter E R C Acs 

24 Hirundo rustica Rândunică Hirundinidae Passeriformes OV Ter Tp D C Car 

25 Delichon urbica Lăstun de casă Hirundinidae Passeriformes OV Ter Tp D C Car 

26 Riparia riparia Lăstun de mal Hirundinidae Passeriformes OV Ter Tp SR Ac Ac 

27 Anthus campestris Fâsă de câmp Motacillidae Passeriformes OV Ter Mo SR Acs Ac 

28 Motacilla alba Codobatură albă Motacillidae Passeriformes OV Ter E SR C Acs 

29 Motacilla flava feldegg Codobatură galbenă Motacillidae Passeriformes OV Ter Tp SR Acs Acs 

30 Acrocephalus palustris Lăcar de mlaştină Acrocephalidae Passeriformes OV Eur E SR Acs Acs 

31 Acrocephalus 

scirpaceus 

Lăcar de stuf Acrocephalidae Passeriformes OV Eur E SR E Acs 

32 Acrocephalus 

arundinaceus 

Lăcar mare Acrocephalidae Passeriformes OV Eur E SR Acs Acs 

33 Sylvia communis Silvie de câmp Sylvidae Passeriformes OV Eur E SR C Acs 

34 Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic Laniidae Passeriformes OV Ter E SR Ac Ac 

35 Lanius minor Sfrâncioc cu frunte 

neagră 

Laniidae Passeriformes OV Ter E SR Acs Ac 

36 Sturnus vulgaris Graur Sturnidae Passeriformes OV Ter E  C  

37 Pica pica Coţofană Corvidae Passeriformes S Ter E SD E Acs 

38 Garrulus glandarius Gaiţă Corvidae Passeriformes S Ter E SR Acs Ac 

39 Corvus monedula Stăncuţă Corvidae Passeriformes S Ter E R E Acs 

40 Corvus frugilegus Cioară de 

semănătură 

Corvidae Passeriformes S Ter E SD E Acs 

41 Corvus cornix Cioară grivă Corvidae Passeriformes S Ter E SR E Acs 

42 Parus major Piţigoi mare Paridae Passeriformes S Ter E SR Acs Acs 

43 Parus caeruleus Piţigoi albastru Paridae Passeriformes S Ter E SR Acs Ac 
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44 Passer domesticus Vrabie de casă Passeridae Passeriformes S Ter Tp SD C Acs 

45 Passer montanus Vrabie de câmp Fringilidae Passeriformes S Ter Tp D E Car 

46 Carduelis carduelis Sticlete Fringilidae Passeriformes S/OI Ter E SD C Acs 

47 Carduelis chloris Florinte Fringilidae Passeriformes S Ter E SR Acs Acs 

48 Carduelis canabina Cânepar Fringilidae Passeriformes MP Ter E SR Acs Ac 

49 Fringilla coelebs Cinteză Fringilidae Passeriformes MP Ter E SD Acs Acs 

50 Miliaria calandra Presură sură Emberizidae Passeriformes MP Ter E R Ac Acs 

51 Buteo buteo Şorecar Accipitridae Falconiformes MP Ter Tp SR Acs Acs 

52 Accipiter nissus Uliu păsărar Accipitridae Falconiformes S/OI Ter Tp SR Acs Ac 

53 Accipiter gentilis Uliu porumbar Accipitridae Falconiformes S Ter Tp SR Ac Ac 

54 Circus aeruginosus Erete de stuf Accipitridae Falconiformes OV Ter Mo SR C Acs 

55 Falco vespertinus Vânturel de seara Accipitridae Falconiformes OV Ter Mo SR Acs Ac 

56 Falco tinunculus Vânturel roşu Falconidae Falconiformes MP Ter Tp SR E Acs 

57 Perdix perdix Potârniche Phasianidae Galliformes S Ter E SR C Acs 

58 Coturnix coturnix Prepeliţă Phasianidae Galliformes OV Ter E SR Acs Acs 

59 Phasianus colchicus Fazan Phasianidae Galliformes S Ter Ch SR Acs Ac 

60 Gallinula chloropus Găinuşă de baltă Rallidae Gruiformes OV Acv E SR C Acs 

61 Fulica atra Lişiţă Rallidae Gruiformes MP Acv Tp D E Car 

62 Vanellus vanellus Nagâţ Charadriidae Charadriifomes OV Eur Mo SR C Acs 

63 Gallinago gallinago Becaţină comună Scolopacidae Charadriifomes P Acv E SR Ac Ac 

64 Tringa ochropus Fluierar de zăvoi Scolopacidae Charadriifomes P Acv S SR Ac Ac 

65 Merops apiaster Prigorie Meropidae Coraciiformes OV Ter M SD C Acs 

66 Coracias garrulus Dumbrăveancă Coraciidae Coraciiformes OV Ter E SR C Ac 

67 Upupa epops Pupăză Upupidae Coraciiformes OV Ter E SR Ac Ac 

68 Larus cachinnans Pescăruş argintiu Laridae Charadriiformes S Acv Tp R Acs Acs 

69 Larus ridibundus Pescăruş râzător Laridae Charadriiformes MP Acv Tp SD E Acs 

70 Larus minutus Pescăruş mic Laridae Charadriiformes P Acv S SR Acs Ac 

71 Chlidonias hybridus Chirighiţă cu obraz 

alb 

Sternidae Charadriiformes OV Acv M SR C Acs 

72 Chlidonias niger Chirighiţă neagră Sternidae Charadriiformes OV Acv E SR Ac Ac 

73 Sterna hirundo Chiră de baltă Sternidae Charadriiformes OV Acv E SR C Acs 

74 Columba livia 

domestica 

Porumbel domestic Columbidae Columbiformes S Ter E D C Acs 

75 Streptopelia decaocto Guguştiuc Columbidae Columbiformes S Ter M R E Acs 

76 Streptopelia turtur Turturică Columbidae Columbiformes OV Ter E SR Ac Ac 

77 Cuculus canorus Cuc Cuculidae Cuculiformes  OV Ter Tp SR Ac Ac 

78 Athene noctua Cucuvea Strigidae Strigiformes S Ter Mo SR C Acs 

79 Asio otus Ciuf de pădure Strigidae Strigiformes S Ter Tp SR C Ac 

80 Dendrocopos major Ciocănitoare pestriţ 

mare 

Picidae Piciformes S Ter Tp SR Acs Ac 

Tab.2 - Centralizator păsări identificate în Rezervaţia naturala “Balta Băileşti-Cilieni” 

Legendă : Tip fenologic : S-sedentar, MP-migrator parţial, OV-oaspete de vară, OI-oaspete de iarnă, P-pasaj, Ac-

accidental 

Tip ecologic : Acv-acvatic, Eur-euritop, Ter-terestru 

Tip zoogeografic : A-arctic, S-siberian, Tp-transpalearctic, Mo-mongol, M-mediteranean, E-european, Ch-Chinez 

Dominanţă : SR – subrecedentă, R – recedentă, SD – subdominantă, D – dominantă , ED – eudominantă 

Constantă : Ac – Accidentale (prezente în 1-25% din probe), Acs – Accesorii (prezente în 25,1-50 % din probe), C 

– Constante (prezent  în 50,1-75% din probe), E - Euconstante (prezente în 75,1-100 % din probe) 

Indicele de semnficaţie ecologică (Dzuba) – Ac – Accidentale(cu valori sub 0,1), Acs(Accesorii, cu valori între 0.1 

şi 5), Car – Caracteristice (cu valori peste 5) 
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La calculul indicilor, nu s-au luat în considerare exemplarele din specia Sturnus vulgaris dearece 

acestea au folosit aria doar în pasaj, iar numărul lor foarte mare în comparaţie cu celelalte specii 

de pe suprafaţa ariei, face ca indicii să nu ilustreze nu exactitate situaţia din rezervaţie. 

 

2.2.5.3 Grafice distribuţie fenologică şi încadrare sistematică a păsărilor 

 

 

 
Fig.41 Distribuţia sistematică a păsărilor identificate în Aria protejată “Balta Cilieni-Băileşti”  
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Fig. 42 – Tipul ecologic al speciilor identificate în Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-Băileşti” 

 

 

 

Fig. 43 – Fenologia păsărilor inventariate în Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-Băileşti” 
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2.2.5.4 Hărţile de distribuţie ale speciilor de păsări de pe teritoriul Rezervaţiei Naturale 

„Balta Cilieni-Băileşti” 

Specia Gavia immer nu a fost întâlnită în timpul inventarierii realizate, specia este considerată în 

literatura de specialitate o specie accidentală, în România fiind semnalată de doar câteva ori în 

istorie (Daroczi J. Szilard, 2008). 

Pentru a ilustra distribuţia acestei specii în Europa, anexăm o hartă preluată de pe siteul 

Comisiei Europene ec.europa.eu  

 

 

Fig. 44 – Distribuţia speciei Gavia immer conform 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/g/gavia_immer_en.htm  

 

 

Specia Larus minutus este o specie de pasaj în perimetrul Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-Cilieni”.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/g/gavia_immer_en.htm
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Fig. 45 – Hartă distribuţie Larus minutus 
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Fig. 46 – Hartă distribuţie Anas platyrhynchos  
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Fig. 47 – Hartă distribuţie Gavia immer 
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2.2.6 Mamifere  

2.2.6.1 Metodologia aplicată pentru inventarierea speciilor de interes conservativ din 

rezervaţia Naturală „Balta Băileşti-Cilieni” 

Activitatea s-a desfăşurat în principal pentru inventarierea şi cartarea distribuţiei şi pentru 

evaluarea stării de conservare pentru speciile de mamifere care fac obiectul Legii 49/2011. 

Activităţile au vizat dezvoltarea bazei de date şi caracterizarea calitativă şi cantitativă a 

populaţiilor speciilor de mamifere de interes conservativ de pe teritoriul rezervaţiei naturale. Au 

fost deasemenea identificate şi cartate arealele de distribuţie ale speciilor de interes conservativ. 

Alegerea suprafeşelor de lucru s-a făcut pe baza hărţilor sitului pentru ficare locaţie în parte. 

Locurile de prelevare a probelor au fost selectate astfel încât să fie reprezentative pentru 

efectivele speciilor vizate şi pentru teritoriul analizat. Pentru colectarea datelor s-au folosit fişe 

de observaţii pentru fiecare locaţie şi respectiv fiecare ieşire în teren, înregistrând prezenţa 

animalelor aflate în zona monitorizată, informaţii despre teritoriile utilizate, dar şi informaţii 

despre habitatele existente. Deplasările în teren au fost realizate pe tot parcursul anului. 

Pentru specia Neomys anomalus, s-au efectuat cu precădere activităţi în perioada iunie-august, 

deoarece aceştia sunt mai activi în această perioadă decât în restul anului, când frecvenţa ratei de 

întâlnire este mai scăzută, fiind mai activi în zonele subterane.  

S-a folosit în special metoda tuburilor de momeală împreună cu amplasarea de capcane 

Sherman. Aceste se bazează pe curiozitatea chiţcanilor care investighează obictele noi. În cazul 

capcanelor aceştia sunt atraşi de momeală şi prinşi, iar în cazul tuburilor cu momeală, sunt 

analizate excremente lor care spre deosebire de alte specii conţin cu precădere resturi de 

nevertebrate acvatice. Capcanele au fost amplasate în funcţie de cerinţele de habitat ale speciei, 

fiind vizate mai mult zonele cu stuf sau cu substrat vegetal bine dezvoltat, dar în apropierea 

zonelor unde apa are o adâncime mai mică de 2 m şi are o abundenţă ridicată de nevertebrate 

acvatice. Datorită metabolismului ridicat al acestor specii şi pentru a limita stresul provocat 

animalelor, capcanele au fost verificate din 4 în 4 ore, iar noaptea de 2 ori. Exemplarele au fost 

identificate şi imediat eliberate. Nu s-au înregistrat cazuri de mortalitate. 

Pentru celelalte specii de mamifere s-au colectat informaţii din teren folosind informaţii precum 

resturile de hrană, urmele fecalele sau adăposturile identificate. 
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2.2.6.2 Speciile de mamifere identificate pe teritoriul Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-

Cilieni” 

 

Denumirea popolară Denumirea ştiinţifică 

Popândău Spermophilus citellus 

Vidră Lutra lutra 

Bizam Ondatra zibethicus 

Vulpe Vulpes vulpes 

Şoarece de câmp Microtus arvalis 

Chiţcan mic de apă Neomys anomalus  

Chiţcan de apă Neomys fodiens 

Liliac de seară Nyctalus noctula 

Liliac de amug Nyctalus leisleri 

Liliac comun Myotis myotis/Myotis blythii 

Liliac cu aripi lungi Miniopterus schreibersi 

Liliac mic Pipistrellus 

nathusii/Pipistrellus kuhlii 

Liliac pitic Pipistrellus pygmaeus 

Liliac mic Pipistrellus pipistrellus 

Liliac cu aripi late Eptesicus serotinus 

Liliac mare cu potcoavă Rhinolophus ferrumequim 

Lliac mic cu potcovă Rhinolophus hipposideros 

Liliac urecheat Plecotus sp. 

Cârtiţă Talpa europaea 
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2.2.6.3 Hartă distribuţie Neomys anomalus

 

Fig. 48 – Hartă distribuţie Neomys anomalus
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2.2.6.4.Indici statistici ai speciilor de mamifere identificate în Rezervaţia Naturală „Balta 

Cilieni-Băileşti” 

 

Abundenţa– Abundenţa reprezintă numărul relativ al indivizilor unei specii dintr-o anumită 

zonă. Dominanţa reprezintă raportul dintre efectivele unei specii şi suma efectivelor celorlalte 

specii din aria studiată. Noţiunea de dominanţă este relativ independentă de mijloacele de 

prelevare a probelor şi reprezintă un indicator al productivităţii, arătând care este procentul 

fiecărei specii din totalul celor prezente în aria protejată. 

 

 

 

Fig. 49 – Abundenţa mamiferelor din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni” 
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Fig. 50 – Constanţa/frecvenţa identificării speciilor de mamifere 

 

 

2.2.6 Inventarierea speciilor din Aria Naturală Protejată „Balta Cilieni-Băileşti”, 

prevăzute în OUG 57/2007 în scopul conservării acestora 

  

Tab. 31 – Lista speciilor identificate în Rezervaţia Naturală „Balta Băileşti-Cilieni” prevăzute în 

OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare 
Anexa 3 

Specii de plante 
şi animale a 

căror 

conservare 
necesită 

desemnarea 

ariilor speciale 
de conservare şi 

a ariilor de 

protecţie 
specială 

avifaunistică 

Anexa 4A 

Specii de 
animale şi de 

plante care 

necesită o 
protecţie strictă 

Anexa 4B 

Specii de 
animale şi de 

plante care 

necesită o 
protecţie strictă 

Anexa 5A 

Specii de 
plante şi 

animale de 

interes 
comunitar, 

cu excepţia 

speciilor de 
păsări, a 

căror 

prelevare 
din natură 

şi 

exploatare 
fac obiectul 

măsurilor 

de 
managemen

t 

Anexa 5B 

Specii de 
animale de 

interes 

naţional ale 
căror 

prelevare 

din natură 
şi 

exploatare 

fac obiectul 
măsurilor 

de 

managemen
t 

Anexa 5C 

Specii de interes 
comunitar a 

căror vânătoare 

este permisă 

Anexa 5D 

Specii de interes 
comunitar a 

căror 

comercializare 
este permisă 

Anexa 5E 

Specii de 
interes 

comunitar a 

căror 
comercializar

e este 

permisă în 
condiţii 

speciale 

Rhodeus 

amarus 

Bufo viridis Rana 

lessonae 

Helix 

pomatia 

Ondatra 

zibethicu

s 

Anser anser Anas 

platyrhyncho

s 

Anser 

anser 

Umbra 

krameri 

Bombina 

bombina 

Tachybaptus 

ruficollis 

Rana 

ridibund

a 

Vulpes 

vulpes 

Anser 

albifrons 

Perdix 

perdix 

Anser 

albifrons 

Bombina 

bombina 

Lacerta 

agilis 

Motacilla 

alba 

Rana 

esculenta 

 Anas 

platyrhyncho

s 

Phasianus 

colchicus 

Anas 

crecca 

Emys Lacerta Motacilla Merops  Anas crecca  Anas 
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orbicularis viridis flava feldegg apiaster clypeata 

Ixobrychus 

minutus 

Natrix 

tessellata 

Carduelis 

chloris 

  Anas 

clypeata 

 Aythia 

ferina 

Egretta alba Emys 

orbicularis 

Carduelis 

carduelis 

  Anas 

querquedula 

 Fulica 

atra 

Egretta 

garzetta 

Spermophilu

s citellus 

Carduelis 

canabina 

  Aythia ferina  Gallinago 

gallinago 

Ardeola 

ralloides 

Lutra lutra Miliaria 

calandra 

  Alauda 

arvensis 

  

Ardea 

purpurea 

 Falco 

tinnunculus 

  Sturnus 

vulgaris 

  

Nycticorax 

nycticorax 

 Upupa epops   Pica pica   

Ciconia 

ciconia 

 Athene 

noctua 

  Garrulus 

glandarius 

  

Aythya 

nyroca 

 Neomys 

anomalus 

  Corvus 

monedula 

  

Anthus 

campestris 

 Myotis 

myotis/Myoti

s blythii 

  Corvus 

cornix 

  

Lanius 

collurio 

    Corvus 

frugilegus 

  

Lanius 

minor 

    Perdix 

perdix 

  

Circus 

aeruginosus 

    Coturnix 

coturnix 

  

Falco 

vespertinus 

    Phasianus 

colchicus 

  

Coracias 

garrulus 

    Gallinula 

chloropus 

  

Larus 

minutus 

    Fulica atra   

Chlidonias 

hybridus 

    Streptopelia 

decaocto 

  

Chlidonias 

niger 

    Streptopelia 

turtur 

  

Sterna 

hirundo 

       

Spermophilu

s citellus 

       

Lutra lutra        

Miniopterus 

schreibersi 

       

Rhinolophus 

hipposideros 
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Capitolul 3 

3.1 Evaluarea stării de conservare a speciilor care au stat la baza desemnării Rezervaţiei 

Naturale „Balta Băileşti-Cilieni” 

Măsurile prevăzute în normativele de protecţie a biodiversităţii sunt destinate să menţină sau să 

readucă într-o stare de conservare favorabilă speciile şi habitatele de interes conservativ. 

Starea de conservare, inclusiv starea de conservare favorabilă, sunt definite în Directiva Habitate 

92/43/EEC, în acest sens, starea de conservare a unui habitat sau a unei specii reprezintă suma 

influenţelor ce acţionează asupra acestora şi asupra elementelor care asigură integritatea lor care 

ar putea afecta negativ arealul lor de distribuţie, structura şi funcţiile sale, precum şi 

supravieţuirea pe termen lung a acestora. Starea de conservare a unui habitat natural este 

considerată favorabilă dacă arealul natural al habitatului şi a speciilor sunt stabile sau în creştere, 

structura şi funcţiile specifice habitatului necesare pentru menţinerea sa sau a speciilor pe 

termen lung există în prezent şi există premizele ca acestea să continue să existe şi în viitorul 

predictibil. Starea de conservare a unuei specii reprezintă suma influenţelor ce acţionează asupra 

lor şi care ar putea afecta pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiei acesteia. Starea de 

conservare a unei specii este considerată favorabilă dacă datele de dinamică a populaţiei pentru 

specia respectivă indică faptul că specia se menţine pe termen lung ca elemnt viabil al 

habitatelor de care este dependentă şi arealul natural al speciei nu se reduce şi nici nu există 

premizele reducerii acestuia în viitorul predictibil. Specia are un grad de conservare favorabil, 

dacă aceasta va continua să dispună de un habitat suficient de extins pentru a îşi menţine 

populaţia viabilă pe termen lung. 

Obiectivele de conservare sunt definite în termeni pozitivi, orientate către o situaţie favorabilă. 

Pentru analiza acestei stări, activităţile desfăşurate au urmărit mai întâi definirea acestei stări şi 

abia ulterior identificarea considerentelor necesare pentru îmbunătăţirea statutului de conservare 

sau menţinerea acestuia la acelaşi nivel. S-au luat în calcul suprafaţa şi mărimea populaţiilor, 

calitatea acestora inclusiv capacitatea lor de reproducere, structurii pe vârste, mortalităţii, 

amenintări, etc.  

Pentru menţinerea statutului de conservare existent, considerat ca fiind favorabil pentru speciile 

identificate, este necesară o politică de management eficientă. Faptul că un habitat sau o specie 

sunt într-o stare de conservare favorabilă, nu înseamnă că acestea nu pot fi ameninţate. 
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Starea de conservare nefavorabilă poate fi de două tipuri, nefavorabil-inadecvat sau nefavorabil-

rău, prima este valabilă în cazurile în care este necesară o schimbare a politicilor sau 

managementului pentru a aduce specia sau tipul de habitat într-o stare de conservare favorabilă, 

iar a doua este valabilă în situaţiile în care specia este în pericol de a dispărea în viitorul 

apropiat. 

Pentru situaţiile în care nu există suficiente informaţii pentru a realiza o evaluare 

corespunzătoare, starea de conservare a fost catalogată ca fiind necunoscută. 

Pentru reprezentarea grafică a celor patru stări de conservare a fost adoptat un sistem de 

codificare folosind patru culori, roşu pentru nefavorabil-rău, portocaliu pentru nefavorabil-

adecvat, verde pentru favorabil şi gri pentru necunoscut. 

Metodologia standardizată utilizată pentru evaluarea stării de conservare a speciilor de interes 

conservativ, a fost adaptată situaţiei existente în Rezervaţia Naturală „Balta Băileşti-Cilieni”. 

Astfel, pentru evaluare, s-au parametri precum suprafaţa ocupată de tipul de habitat de care 

specia este dependentă, mărimea populaţiei speciei, habitatul speciei şi perspectivele viitoare ale 

speciei. 

Valorile de referinţă pentru starea favorabilă a speciilor sunt definite anterior şi sunt estimate pe 

principii ştiinţifice, totuşi, în anumite situaţii unde nivelul actual de cunoaştere ştiinţifică nu este 

suficient sau datele din teren sunt insuficiente pentru a determina aceste valori. În toate cazurile 

în care au existat anumite neclarităţi, s-a aplicat pricipiul „judecăţii experţilor” pentru estimarea 

valorilor de referinţă pentru starea favorabilă în raport cu valorile existente. 

Starea de conservare considerată favorabilă reprezintă valoare minimă necesară care garantează 

viabilitatea speciilor şi habitatelor pe termen scurt şi mediu, respectiv asigură premisele necesare 

ca în viitorul apropiat, specia sau habitatul respectiv să rămână prezente în aria naturală protejată 

cu o populaţiei sau suprafaţă cel puţin egală cu cea considerată având o viabilitate normală. 

În momentul de faţă datele la nivel naţional sunt insuficiente, practic nu există un sistem de 

valori de referinţă pentru determinarea gradului de favorabilitate pentru fiecare specie sau 

habitat în parte, metodologia permite în acest caz, ca în locul indicării valorilor propiu zise 

pentru un parametru, să se indice raportul dintre valoarea de referinţă pentru starea favorabilă şi 

valoarea existentă, în funcţie de „judecata experţilor”. 

Evaluarea stării de conservare nu se justifică pentru toate speciile şi nu trebuie realizată pentru 

speciile ocazionale, a celor care au doar o prezenşă accidentală, eratică, nefiind regulată şi 

stabilă, pentru speciile a căror semnalare este recentă şi pentru care nu există informaţii 

suficiente, speciile a căror prezenţă este nesigură. 



 

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 

DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

Str. Vrancioaia nr 7, Focsani, Vrancea  Tel: 0727 559 024 ;fax : 0337 109 662 

E-mail : acdb_ro@yahoo.co.uk  web: www.biodiversitate.ro 

 

81 

 

Speciile pentru care a fost realizată evaluarea stării de conservare: 

o Gavia immer - cufundacul mare – specia nu a fost identificată în Rezervaţia naturală “Balta 

Băileşti-Cilieni 

“, la nivel naţional, specia este considerată ACCIDENTALĂ 

o Anas platyrhynchos - raţa sălbatică, cod Natura 2000 A053 

o Larus minutus - pescăruşul mic, cod Natura 2000 A177 

 

1 specie de mamifere: 
o Neomys anomalus milleri - chiţcanul de apă, cod Natura 2000 2595 

 

4 specii de reptile: 

o Lacerta viridis – guşterul, cod Natura 2000 1263 

o Natrix tessellata - şarpele de baltă, cod Natura 2000 1292     

o Testudo hermanni – ţestoasa lui Hermann, cod Natura 2000 1217 - specia nu a fost 

identificată în Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni”, conform literaturii de 

specialitate, arealul speciei nu se suprapune cu teritoriul rezervaţiei     

o Salamandra salamandra – salamandra - cod Natura 2000 2351 - specia nu a fost identificată 

în Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni”, conform literaturii de specialitate, arealul 

speciei nu se suprapune cu teritoriul rezervaţiei     

 

2 specii de amfibieni: 

o Bombina bombina - buhai de baltă, cod Natura 2000 1188 

o Rana esculenta - broasca mică de lac, cod Natura 2000 1210 

2 specii de peşti: 

o Umbra krameri – pietroşelul, cod Natura 2000 2011 

o Gobio kessleri - guvid de baltă, cod Natura 2000 2511 

 

3.2 Evaluarea stării de conservare a speciei Anas platyrhynchos 

Tab. 3 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Anas platyrhynchos din punct de 

vedere al populaţiei nerezidente cuibăritoare (care utilizează aria naturală pentru reproducere) 

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Anas platyrhynchos 

Cod Natura 2000 A053, Anexa III/1 a Directivei Păsări 2009/147/EC 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată 

pentru reproducere); 

 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

5-10 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
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A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

Tab. 4 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Anas platyrhynchos din punct de vedere al 

populaţiei aflate în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Anas platyrhynchos 

Cod Natura 2000 A053, Anexa III/1 a Directivei Păsări 2009/147/EC 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau 

hrănire. 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Pasaj 100-500 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 
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A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Populaţia speciei Anas 

platyrhynchos este într-o 

stare favorabilă de 

conservare 

 

   

 

 

 

 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 5 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Anas platyrhynchos din punct de vedere al 

habitatului utilizat de populaţiile cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere) 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Anas platyrhynchos 

Cod Natura 2000 A053, Anexa III/1 a Directivei Păsări 2009/147/EC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată 

pentru reproducere); 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

83 ha 
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B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

83 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-Cilieni” poate fi utilizată 

de specia Anas platyrhynchos, fiind strict o zonă acvatică cu caracteristici 

corespunzătoare cerinţelor de habitat ale speciei. Mai mult, specia a fost 

identificată folosind întreg arealul pentru necesităţi precum hrană, odihnă, cuibărit 

etc. 

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

 

B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 
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B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Tab. 6 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Anas platyrhynchos din punct de vedere al 

habitatului utilizat de populaţiile aflate în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Anas platyrhynchos 

Cod Natura 2000 A053, Anexa III/1 a Directivei Păsări 2009/147/EC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau 

hrănire. 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

83 ha 

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

83 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-Cilieni” poate fi utilizată 

de specia Anas platyrhynchos, fiind strict o zonă acvatică cu caracteristici 

corespunzătoare cerinţelor de habitat ale speciei.  

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

 

B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 



 

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 

DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

Str. Vrancioaia nr 7, Focsani, Vrancea  Tel: 0727 559 024 ;fax : 0337 109 662 

E-mail : acdb_ro@yahoo.co.uk  web: www.biodiversitate.ro 

 

86 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Anas platyrhynchos din punct de vedere al habitatului 

speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 7 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei nerezidente cuibăritoare a speciei Anas 

platyrhynchos (care utilizează aria naturală protejată pentru reproducere) din punct de vedere al perspectivelor 

speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Anas platyrhynchos 

Cod Natura 2000 A053, Anexa III/1 a Directivei Păsări 2009/147/EC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie nerezidentă cuibăritoare (care utilizează aria naturală protejată pentru 

reproducere); 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 
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C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  
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Tab. 8 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Anas platyrhynchos aflate în pasaj care 

utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Anas platyrhynchos 

Cod Natura 2000 A053, Anexa III/1 a Directivei Păsări 2009/147/EC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru 

odihnă şi/sau hrănire. 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 

C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 
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C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 

 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

 

În vederea înţelegerii şi punerii în aplicare a matricii 4 se vor utiliza figurile următoatoare: 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 4 
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Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 
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3.3 Evaluarea stării de conservare a speciei Larus minutus 

Tab. 9 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Larus minutus din punct de vedere al populaţiei 

aflate în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Larus minutus 

Cod Natura 2000 A177, - 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau 

hrănire. 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Pasaj 0-10 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 
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Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Populaţia speciei Larus 

minutus este într-o stare 

favorabilă de conservare 

 

   

 

 

 

 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 10 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Larus minutus din punct de vedere al habitatului 

utilizat de populaţiile aflate în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire 

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Larus minutus 

Cod Natura 2000 A177, - 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau 

hrănire. 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

83 ha 

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

83 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-Cilieni” poate fi utilizată 

de specia Larus minutus, fiind strict o zonă acvatică cu caracteristici 

corespunzătoare cerinţelor de habitat ale speciei.  

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 
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B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Larus minutus din punct de vedere al habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 11 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Larus minutus aflate în pasaj care 

utilizează aria naturală protejată pentru odihnă şi/sau hrănire, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Larus minutus 

Cod Natura 2000 A177, - 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie aflată în pasaj care utilizează aria naturală protejată pentru 

odihnă şi/sau hrănire. 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 
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C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 

 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 
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Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 

DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

Str. Vrancioaia nr 7, Focsani, Vrancea  Tel: 0727 559 024 ;fax : 0337 109 662 

E-mail : acdb_ro@yahoo.co.uk  web: www.biodiversitate.ro 

 

101 

 

 

3.4.Măsuri de conservare pentru speciile de păsări din Rezervaţia Naturală „Balta Cilieni-

Băileşti”. 

Specia Gavia immer nu a fost întâlnită pe teritoriul suprapus Rezervaţiei, deci nu se poate vorbi 

despre o evaluare a stării de conservare a acestei specii. 

Specia Larus minutus este o specie întâlnită în pasaj în Rezervaţia Naturală „Balta Băileşti-

Cilieni”, nu se poate determina un nivel de conservare a speciei, dar tipurile de habitate existente 

aici, pot oferi speciei zone pentru popas şi hrănire. 

Specia Anas platyrhychos are un statut favorabil de conservare la nivelul Rezervaţiei Naturale 

„Balta Băileşti-Cilieni”, ea a fost identificată ca şi cuibăritoare în areal, iar numărul de indivizi 

raportat la suprafaţa ariei (inclusiv în perioada de pasaj), este unul optim. 

Pentru menţinerea unui statut de protecţie pe termen scurt şi lung, este necesar să fie 

respectate următoarele condiţii: 

 interzicerea schimbării modului de utilizare a terenurilor pe suprafeţele în care se constată 

prezenţa unor zone importante de cuibărit, hranire, reproducere sau colonii ale speciilor de 

interes conservativ ; 

 reducerea braconajului şi controlul activităţilor de vânătoare;  

 interzicerea arderii vegetaţiei;  

 interzicerea înlăturării vegetaţiei natante în locurile de cuibărit pentru speciile de interes 

conservativ; 

 se interzice înlăturarea vegetaţiei de pe malurile apelor;  

 evitarea activităţilor care distrug sau degradează habitatul speciilor;  

 evitarea practicării unui păşunat extensiv în perioada de cuibărit pentru minimizarea 

pierderilor de ouă si pui ale speciilor care cuibăresc pe sol;  

 menţinerea abundentei bazei trofice a unor păsări prin limitarea folosirii tratamentelor 

chimice; 

 educarea şi conştientizarea comunităţilor;  

 educarea populaţiei pentru evitarea omorârii păsărilor datorită superstiţiilor;  

 interzicerea/ limitarea turismului necontrolat; 

 mentinerea in jurul arborilor/malurilor sau a altor locaţii in care exista cuiburi a unei zone de 

protectie cu o raza de minim 50 de metri. In aceste suprafete nu se va intervenii prin lucrari. 
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 interzicerea degradarii zonelor cu arbusti care pot constitui zone de hranire pentru avifauna 

arealului; 

 se interzice deversarea în apă a deşeurilor lichide de orice fel; 

 se interzice depozitarea deşeurilor pe marginea apelor sau în ape; 

 se interzice reducerea suprafeţelor de stuf existente; 

 interzicerea completă a incendierii stufului şi a vegetaţiei pe toată perioada anului pe toată 

suprafaţa Ariei; 

 interzicerea drenajului şi a secării zonelor umede; 

 interzicerea completă a utilizării pesticidelor în Arie; 

 se interzice recoltarea crengilor sălciilor de pe malurile bălţilor şi înlăturarea vegetaţiei 

lemnoase de pe malul apelor; 

 este interzisă utilizarea reflectoarelor pe timp de noapte; 

 sunt interzise aparatele acustice pe timp de noapte; 

 este interzis spălatul (vehicule, rufe etc) şi utilizarea de detergenţi în apele din interiroul 

Ariei; 

 interzicerea distrugerii cuiburilor indiferent dacă sunt sau nu active. 
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3.5. Evaluarea stării de conservare a speciei Neomys anomalus 

Tab. 12 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Neomys anomalus  

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Neomys anomalus 

Cod Natura 2000 2595, - 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

10-50 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 
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Populaţia speciei 

Neomys anomalus este 

într-o stare favorabilă 

de conservare 

 

   

 

 

 

 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 13 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Neomys anomalus din punct de vedere al 

habitatului utilizat  

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Neomys anomalus 

Cod Natura 2000 2595, - 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

83 ha 

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

83 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-Cilieni” poate fi utilizată 

de specia Neomys anomalus, fiind strict o zonă acvatică cu caracteristici 

corespunzătoare cerinţelor de habitat ale speciei.  

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 
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B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Neomys anomalus din punct de vedere al habitatului 

speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 14 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Neomys anomalus aflate din punct de 

vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Neomys anomalus 

Cod Natura 2000 2595, - 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 
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C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 

C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 
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 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

 

Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 

   

 

3.6.Măsuri pentru conservarea speciilor de mamifere din Rezervaţia Naturală „Balta 

Cilieni-Băileşti”.  

 

Specia Neomys anomalus a fost identificată în Rezervaţia naturală „Balta Băileşti-Cilieni”, 

statutul ei de considerare poate fi considerat unul bun la nivelul ariei. Pentru menţinerea 

acestui statut, este necesar să fie respectate următoarele condiţii: 
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- mentinerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor prin canale de desecare si 

interzicerea îndiguirilor care pot duce la cresterea nivelului apei în zonele în care este certă 

prezenta speciei;  

- limitarea la minim a activităţilor de îndiguire si drenaj;  

- interzicerea explotării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor;  

- interzicerea utilizării substantelor chimice (inclusiv îngrăsăminte, insecticide etc) în 

vecinătatea cursurilor de apă (50 metri);  

- interzicerea traversării cursurilor de apă si oprirea în vecinătatea acestora a autovehiculelor 

care prezintă scurgeri de carburanti/uleiuri;  

- interzicerea tăierii vegetaţiei în albia lacului; 

 

3.7. Evaluarea stării de conservare a speciei Lacerta viridis 

Tab. 15 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lacerta viridis  

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Lacerta viridis 

Cod Natura 2000 1263, Anexa 4 a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

10-50 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 
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A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Populaţia speciei 

Lacerta viridis este într-o 

stare favorabilă de 

conservare 

 

   

 

 

 

 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 16- Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Lacerta viridis din punct de vedere al habitatului 

utilizat  

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Lacerta viridis 

Cod Natura 2000 1263, Anexa 4 a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

5 ha  

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
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B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

5 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa corepunzătoare zonei ce înconjoară lacul, prezintă cerinţele de habitat 

specifice speciei Lacerta viridis. În timpul deplasărilor în teren, au fost realizate şi 

cartări ale habitatului preferat de specia de interes.  

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

 

B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  
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B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Lacerta viridis din punct de vedere al habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 17 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Lacerta viridis care utilizează aria 

naturală protejată, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Lacerta viridis 

Cod Natura 2000 1263, Anexa 4 a Directivei Habitate 92/43/EEC 
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A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 

C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 
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C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 

 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

 

Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 
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viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 

 

3.8. Evaluarea stării de conservare a speciei Natrix tessellata 

Tab. 18 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Natrix tessellata 

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Natrix tessellata 

Cod Natura 2000 1292, Anexa 4 a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

10-50 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 
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Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Populaţia speciei Natrix 

tessellata este într-o 

stare favorabilă de 

conservare 

 

   

 

 

 

 

 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 19 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Natrix tessellata din punct de vedere al 

habitatului utilizat  

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Natrix tessellata 

Cod Natura 2000 1263, Anexa 4 a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

83 ha  

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

83 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Naturale “Balta Băileşti-Cilieni” corespunde 

cerinţelor de habitat ale speciei.  
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B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

 

B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 
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0 (stabilă) 0/0 

 

 

Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Natrix tessellata din punct de vedere al habitatului speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 20 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Natrix tessellata care utilizează aria 

naturală protejată, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Natrix tessellata 

Cod Natura 2000 1263, Anexa 4 a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 
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C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 

C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 
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Tab.21 - Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 

 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

 

Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 
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3.9. Evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina 

Tab. 22Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina  

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Bombina bombina 

Cod Natura 2000 1188, Anexa II/IV a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

500-1000 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 
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Populaţia speciei 

Bombina bombina este 

într-o stare favorabilă 

de conservare 

 

   

 

 

 

 

Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 23 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere al 

habitatului utilizat  

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Bombina bombina 

Cod Natura 2000 1188, Anexa II/IV a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

83 ha  

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

45 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa care reprezintă habitatul speciei Bombina bombina  este reprezentată de 

luciul de apă din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni”. În timpul 

activităţilor de inventariere realizate, specia a fost identificată în locaţii diferite pe 

toată suprafaţa acvatică a ariei protejate. 

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 
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B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 
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Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere al habitatului 

speciei. 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 24 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Bombina bombina care utilizează aria 

naturală protejată, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Bombina bombina 

Cod Natura 2000 1188, Anexa II/IV a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 
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C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 

C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 

Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 
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 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

 

Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 

   

 

3.10. Evaluarea stării de conservare a speciei Rana esculenta 

Tab. 25 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rana esculenta  

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Rana esculenta 

Cod Natura 2000 1188, Anexa V a Directivei Habitate 92/43/EEC 
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A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

1000-5000 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”≈” – aproximativ egal  

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 structura populaţiei pe vârste, mortalitatea şi natalitatea nu deviază de la 

normal; 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”FV” – favorabilă 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

Populaţia speciei Rana 

esculenta este într-o 

stare favorabilă de 

conservare 
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 26 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Rana esculenta din punct de vedere al habitatului 

utilizat  

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Rana esculenta 

Cod Natura 2000 1188, Anexa V a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

45 ha  

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

 

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

45 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa care reprezintă habitatul speciei Rana esculenta  este reprezentată de 

luciul de apă din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni”. În timpul 

activităţilor de inventariere realizate, specia a fost identificată în locaţii diferite pe 

toată suprafaţa acvatică a ariei protejate. 

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

 

B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
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B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Bombina bombina din punct de vedere al habitatului 

speciei. 
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Favorabilă 
Nefavorabilă -

inadecvată 

Nefavorabilă - 

rea 
Necunoscută 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 27 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Rana esculenta care utilizează aria 

naturală protejată, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Rana esculenta 

Cod Natura 2000 1188, Anexa V a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

 ”0” – stabilă 

 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 FV – perspective bune 
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C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabile 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei ar putea fi asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”FV” – favorabilă,  

Matricea 4 

Tab.28 - Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 

 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 

 



 

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 

DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

Str. Vrancioaia nr 7, Focsani, Vrancea  Tel: 0727 559 024 ;fax : 0337 109 662 

E-mail : acdb_ro@yahoo.co.uk  web: www.biodiversitate.ro 

 

132 

 

Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 

   

 

 

3.11.Măsuri  pentru conservarea speciilor de amfibieni şi reptile din Rezervaţia Naturală 

„Balta Cilieni-Băileşti”.  

Speciile de amfibieni şi reptile de interes conservativ, Bombina bombina, Rana esculenta, 

Lacerta viridis şi Natrix tessellata identificate pe teritoriul Rezervaţiei Naturale „Balta 

Cilieni-Băileşti”, sunt specii euconstant întâlnite şi se află într-o stare favorabilă de 

conservare, totuşi pentru menţinerea unui statut de protecţie pe termen scurt şi lung a 

acestor specii dar si a celorlalte specii de interes conservativ, este necesar să fie respectate 

următoarele condiţii: 
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 reducerea impactului antropic în proximitatea bălţilor temporare sau permanente;  

 evitarea activităţilor care distrug sau degradează habitatul speciilor;  

 interzicerea distrugerii, arderii si tăierii vegetaţiei ierboase si lemnoase precum si 

interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul si în vecinătatea (100 m) habitatelor 

frecventate de aceste specii;  

 menţinerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor prin canale de desecare; 

 interzicerea recoltării/extragerii vegetaţiei macrofitice submerse;  

 se interzice orice formă de poluare fizică sau chimică; 

 se interzice păşunatul în zonele importante pentru amfibieni şi reptile; 

 se interzice amenajarea de ferme piscicole în bazinele acvatice naturale; 

 se interzice amenajarea îndiguirilor care pot duce la creşterea sau scăderea nivelului apei;  

 monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv;  

 monitorizarea bălţilor temporare sau permanente, precum şi a celor care seacă în mod 

natural;  

 interzicerea exploatării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor;  

 interzicerea traversării cursurilor de apă si oprirea în vecinătatea acestora a autovehiculelor 

care prezintă scurgeri de carburanţi/uleiuri; 

3.11 Evaluarea stării de conservare a speciei Umbra krameri 

Tab. 29 Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Umbra krameri  

Nr Parametru Descriere 

A.1.  Specia 

Umbra krameri 

Cod Natura 2000 2011, Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2.  Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

A.3.  Mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

50- 100 i 

A.4.  Calitatea datelor 

referitoare la 

populaţia speciei din 

aria naturală protejată  

 Medie – date obţinute pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor 

obţinute prin măsurători parţiale 



 

ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 

DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

Str. Vrancioaia nr 7, Focsani, Vrancea  Tel: 0727 559 024 ;fax : 0337 109 662 

E-mail : acdb_ro@yahoo.co.uk  web: www.biodiversitate.ro 

 

134 

 

A.5.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată şi 

mărimea populaţiei 

naţionale  

0-2% 

A.6.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei actuale 

”>” – mai mare 

A.7.  Structura populaţiei 

speciei 

 Nu există date privind structura populaţiei 

A.8.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”U1” – nefavorabilă - inadecvată 

A.9.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

populaţiei speciei 

 ”x” – este necunoscută 

A.10.  Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

populaţiei   

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al populaţiei speciei este 

necunoscută dar nu este în nici într-un caz favorabilă (este nefavorabilă - 

inadecvată sau nefavorabilă - rea); 

 

 

Matricea 1  

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei din punct de vedere al populaţiei speciei 

Favorabilă 
Nefavorabilă -

Inadecvată 
Nefavorabilă - Rea Necunoscută 

 Numărul de exemplare 

inventariate raportat la 

suprafaţa habitatului 

analizat este prea mic 

pentru a considera că 

populaţia speciei se află 

într-o stare favorabilă de 

conservare 
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Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei 

Tab. 30 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a speciei Umbra krameri din punct de vedere al 

habitatului utilizat  

Nr Parametri Descriere 

A.1. Specia 

Umbra krameri 

Cod Natura 2000 2011, Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

B.3.  Suprafaţa habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Aproximativ 30 ha  

B.4.  Calitatea datelor 

pentru suprafaţa 

habitatului speciei 

Medie – date obţinute pe baza extrapolării şi/sau modelării datelor obţinute prin 

măsurători parţiale  

B.5.  Suprafaţa  adecvată a 

habitatului speciei în 

aria naturală protejată 

30 ha 

B.6.  Metodologia de 

apreciere a suprafeţei  

adecvate a habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

Suprafaţa care reprezintă habitatul speciei Umbra krameri  este reprezentată de 

zonele din Rezervaţia Naturală “Balta Băileşti-Cilieni” unde adâncimea apei este 

mai mică iar vegetaţia densă, cerinţe de habitat ale speciei de interes conservativ. 

B.7.  Tendinţa actuală a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 

 

B.8.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 
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B.9.  Calitatea habitatului 

speciei în aria 

naturală protejată 

bună (adecvată) 

 

B.10.  Tendinţa actuală a 

calităţii habitatului 

speciei 

”0” – stabilă 

B.11.  Calitatea datelor 

privind tendinţa 

actuală a calităţii 

habitatului speciei 

 bună - estimări statistice robuste sau inventarieri complete; 

B.12.  Tendinţa actuală 

globală a habitatului 

speciei funcţie de 

tendinţa suprafeţei şi 

de tendinţa calităţii 

habitatului speciei 

”0” – stabilă 

B.13.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

”FV” – favorabilă  

B.14.  Tendinţa stării de 

conservare din punct 

de vedere al 

habitatului speciei 

”0” – este stabilă 

 

Matricea 2:  

Matricea pentru evaluarea tendinţei globale a habitatului speciei 

Tendinţa 
Combinaţia dintre Tendinţa actuală a suprafeţei habitatului speciei [B.9.] şi 

Tendinţa actuală a calităţii habitatului speciei [B.12.] 

0 (stabilă) 0/0 

 

Matricea 3: 

Matricea de evaluare a starii de conservare a speciei Umbra krameri din punct de vedere al habitatului speciei. 

Favorabilă Nefavorabilă - Nefavorabilă - Necunoscută 
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inadecvată rea 

Suprafaţa habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată  este suficient 

de mare şi tendinţa 

actuală a suprafeţei 

habitatului speciei este 

stabilă sau în creştere 

ŞI 

Calitatea habitatului 

speciei în aria naturală 

protejată este adecvată 

pentru supravieţuirea pe 

termen lung a speciei 

   

 

 

Tab. 31 - Parametri pentru evaluarea stării de conservare a populaţiei speciei Umbra krameri care utilizează aria 

naturală protejată, din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor 

Nr Parametru  Descriere 

A.1 Specia 

Umbra krameri 

Cod Natura 2000 2011, Anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC 

A.2. Tipul populaţiei 

speciei în aria 

naturală protejată 

 Populaţie permanentă (sedentară/rezidentă) 

C.3.  Tendinţa viitoare a 

mărimii populaţiei 

”x” – necunoscută 

C.4.  Raportul dintre 

mărimea populaţiei de 

referinţă pentru starea 

favorabilă şi mărimea 

populaţiei viitoare a 

speciei  

 ”x” – necunoscut 

C.5.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

populaţiei 

 X – perspective necunoscute 

C.6.  Tendinţa viitoare a 

suprafeţei habitatului 

speciei 

 ”0” – stabilă 
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C.7.  Raportul dintre 

suprafaţa adecvată a 

habitatului speciei şi 

suprafaţa habitatului 

speciei în viitor  

 ”≈” – aproximativ egal 

C.8.  Perspectivele speciei 

din punct de vedere al 

habitatului speciei 

 FV – favorabile 

C.9.  Perspectivele speciei 

în viitor 

 X – perspective necunoscute 

C.10.  Efectul cumulat al 

impacturilor asupra 

speciei în viitor 

 Scăzut - impacturile, respectiv presiunile actuale şi ameninţările viitoare, 

vor avea un efect cumulat scăzut sau nesemnificativ asupra speciei, 

neafectând semnificativ viabilitatea pe termen lung a speciei; 

C.11.  Intensitatea 

presiunilor actuale 

asupra speciei  

Scăzut 

 

C.12.  Intensitatea 

ameninţărilor viitoare 

asupra speciei 

Scăzut  

 

C.13.  Viabilitatea pe termen 

lung a speciei 

 viabilitatea pe termen lung a speciei nu este asigurată; 

 

C.14.  Starea de conservare 

din punct de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 ”X” – necunoscută 

C.15.  Starea de conservare 

necunoscută din punct 

de vedere al 

perspectivelor speciei 

în viitor 

 “XU” - starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei 

în viitor este necunoscută dar nu este în nici într-un caz favorabilă (este 

nefavorabilă - inadecvată); 

 

Matricea 4 

Tab.30 - Matricea pentru evaluarea perspectivelor speciei în viitor 

Valoarea actuală a 

parametrului 

Tendinţă  

viitoare a 

parametrului 

Raportul dintre 

valoarea VRSF şi 

valoarea viitoare a 

parametrului 

Perspective Figura 

La fel cu/ deasupra VRSF = (stabil) 
=/< (la fel/deasupra 

VRSF) 
Bune 4 

 VRF = Valoarea de Referinţă Favorabilă 
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Matricea 5 

Perspectivele speciei în viitor, după implementarea planului de management actual 

Perspectivele speciei în viitor se obţin prin agregarea de doi parametri, respectiv: 

  perspectivele speciei din punct de vedere al populaţiei  

 perspectivele speciei din punct de vedere al habitatului speciei  

pe baza matricii: 

Favorabile Nefavorabile -inadecvate Nefavorabile - rele Necunoscută 

Ambii parametri în stare 

favorabilă 

   

 

Matricea 6 

Matricea evaluării stării de conservare a speciei din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor, după 

implementarea planului de management actual: 

Favorabilă Nefavorabilă -inadecvată Nefavorabilă - rea Necunoscută 

Principalele impacturi, 

respectiv presiunile 

actuale şi ameninţările 

viitoare, nu vor avea în 

viitor un efect 

semnificativ asupra 

speciei  

ŞI 

perspectivele speciei în 

viitor sunt favorabile 

SAU viabilitatea pe 

termen lung a speciei 

este asigurată 

   

3.12. Măsuri de conservare pentru speciile de peşti de interes conservativ 

Umbra krameri este o specie subrecedentă în cadrul Rezervaţiei Naturale “Balta Cilieni-

Băileşti” fiind identificată în număr mic şi în locaţii puţine comparativ cu celelalte specii de 

peşti. Putem concluziona că starea ei de conservare în cadrul rezervaţiei poate fi una vulnerabilă.  

În aceste condiţii, pentru menţinerea unui statut favorabil de conservare a acestei specii, dar şi a 

celorlalte specii de interes conservativ, considerăm că este necesară aplicarea unor măsuri 

minine de conservare dintre care menţionăm: 

 mentinerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor/devierilor si a îndiguirilor 

care pot duce la scăderea/cresterea nivelului apei;  
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 interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă prin constructii care pot 

reprezenta bariere pentru deplasarea peştilor;  

 interzicerea amplasării de microhidrocentrale pe toata suprafata sitului; 

 interzicerea folosirii substanţelor chimice în interiorul ecosistemelor acvatice si în 

vecinătatea acestora (50 m);  

 interzicerea exploatării depunerilor de nisip şi pietriş din albia râurilor;  

 interzicerea intervenţiei asupra albiei râurilor şi pârâurilor prin exploatarea materialului 

aluvial;  

 eliminarea activităţilor de braconaj piscicol;  

 reglementarea si controlul activităţilor de pescuit;  

 monitorizarea activităţilor turistice;  

 monitorizarea cursului de apă;  

 controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare menajeră, rumeguş, eroziune, 

pescuit ilegal 

 interzicerea schimbării modului de folosinţă a terenurilor suprapuse suprafeţelor acvatice.  

 

Specia Gobio kessleri nu a fost identificată pe parcursul inventarierii realizate, prezenţa ei în arie 

este una incertă, habitatul speciei fiind reprezentat de cursuri rapide de apă cu substrat nisipos, 

caracteristici care nu sunt întâlnite în arealul cercetat. 

 

 

 

 

3.13. Evaluarea stării de conservare a speciilor Gavia immer, Salamandra salamandra, 

Testudo hermanni şi Gobio kessleri 

Speciile Gavia immer, Salamandra salamandra, testudo hermanni şi Gobio kessleri nu au 

fost identificate în timpul vizitelor pentru inventarierea speciilor în rezervaţia naturală “Balta 

Cilieni-Băileşti”. Cerinţele de habitat ale acestor specii nu sunt regăsite în arealul 

cercetat după cum a fost descris în secţiunea dedicată acestora din capitolul 2.  
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Evaluarea stării de conservare nu se justifică şi nu se realizează pentru aceste specii ! 
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