Raport Anual
perimetrul Movilenii de Sus, judeţul
S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.

Programul de monitorizarea biodiversitatii aferent anului 2017 a început cu
luna ianuarie pana in luna decembrie pentru perimetrului “Movilenii de Sus”,
amplasat in com. Movileni, judetul Galați, T 5079-08, (in conformitate cu
prevederile autorizației de mediu nr. 105/29.05.2014 emisă de APM Galati).
Programul de monitorizare s-a implementat pentru perioada de funcţionare a
obiectivului, monitorizarea realizându-se si pentru zone de referinţă învecinată
perimetrului, neafectată de implementarea proiectului.
Perimetrul de exploatare a nisipului si a pietrişului este situat in terasa mal
stâng a râului Siret in Vestul localităţii Movileni, pe teritoriul administrativ al
comunei Movileni, judeţul Galaţi.
Perimetrul de exploatare agregate minerale de rau propus este situat in terasa
mal stâng a râului Siret, intre bornele C.S.A. 83-84.
Perimetrul de exploatare al agregatelor minerale de rau propus este situat in
terasa mal stâng a râului Siret, in plaja formata inspre malul stâng, aval de barajul care
s-a dat in folosinţa pe râul Siret, in secţiunea Movileni (aflat la cea 1,2Km).
In apropierea perimetrului se afla perimetrul aparţinând S.C. Hidroconstructia
S.A. Bacău si S.C. Rolena Impex SRL Brăila.
In aceasta zona societatea deţine Licenţa de exploatare nr. 574, având o S=
0,083 kmp, nr. topo: 5079-08, licenţa emisa de către ANRM Bucureşti.
Aria proiectului reprezinta o zona mai putin atractiva pentru avifauna,
diversitatea redusa a habitatelor, conditiile mai putin prielnice, ce nu ofera pasarilor
conditii favorabile pentru popas, odihna si hranire. La aceste aspecte se adauga
pasunatul practicat in zona, deranjul din partea populatiei locale, etc.
Prin realizarea obiectivului de investitie perimetrul Movilenii de Sus, comuna
Movileni, judeţul Galaţi, nu se vor modifica habitatele favorabile de hrănire, odihna sau
cuibărit a speciilor de avifauna din zona, a rutelor de migraţie a păsărilor.
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Raport Anual perimetrul Movilenii de Sus, judeţul Galaţi
Beneficiar: S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.

Programul de monitorizare a cuprins :
1. Monitorizarea florei terestre
In data de 10.01.2017 a avut loc iesirea pe teren pentru identificarea
inventarului floristic specific zonei de interes. Gratie temperaturilor scazute din
luna ianuarie ce au dus la stagnarea cresterii plantelor, la aceasta data foarte
putine specii vegetale au fost observate.
Din aceasta cauza nu a fost posibila descrierea componentei floristice.
Date deplasare:

Data: 10.01.2017
Ora deplasare in teren 09.30 – 11.30
Temperatura -9°C; Cer senin; Vant 4km/h dinspre N


Data: 15.02.2017
Ora deplasare in teren 10.30 – 11.30
Temperatura 1°C ; Vant 8 km/h dinspre NV



Data: 17.03.2017
Ora deplasare in teren 09.30 – 12.30
Temperatura 9°C ; Insorit; Vant 4 km/h dinspre SSE

 Data: 10.04.2017
Ora deplasare in teren 09.30 – 14.30
Temperatura 17°C ; Vant 4 km/h dinspre N
 Data: 11.05.2017
Ora deplasare in teren 07.30 – 14.30
Temperatura 16°C ; Cer senin; Vant 4km/h dinspre S
 Data: 07.06.2017
Ora deplasare in teren 7.30 – 13.30
Temperatura 31°C ; Insorit; Vant 4 km/h dinspre SE
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 Data: 07.07.2017 - Ora deplasare in teren 7.30 - deplasare în zona
obiectivului şi cercetarea perimetrului + împrejurimi: t=26o C, viteză
vânt 4m/s, direcţia predominantă a vântului N, nebulozitate - cer
variabil, monitorizare biodiversitate - vertebrate, nevertebrate.
 Deplasare pe teren 12.07.2017: t= 30o C, viteză vânt 6m/s, direcţia
predominantă a vântului SE, nebulozitate - cer senin, evaluare
biodiversitate - vertebrate - nevertebrate.
 Deplasare pe teren 19.07.2017: t= 28o C, viteză vânt 6km/h, direcţia
predominantă a vântului N, nebulozitate - cer senin, evaluare
biodiversitate - vertebrate - nevertebrate - flora.
 Pentru luna August – 3 deplasări pe teren (07.08.2017,
14.08.2017, 21.08.2017)
 07.08.2017 deplasare în zona obiectivului şi cercetarea perimetrului +
împrejurimi: t=32o C, viteză vânt 5m/s, direcţia predominantă a
vântului N, nebulozitate - cer senin, monitorizare biodiversitate.
 Deplasare pe teren 14.08.2017: t= 32o C, viteză vânt 8m/s, direcţia
predominantă a vântului N-V, nebulozitate - cer senin, evaluare
biodiversitate - vertebrate - nevertebrate.
 Deplasare pe teren 21.08.2017: t= 75o C, viteză vânt 4m/s, direcţia
predominantă a vântului N, nebulozitate - cer senin, evaluare
biodiversitate - vertebrate - nevertebrate -flora.
 Pentru luna Septembrie – 3 deplasări pe teren (04.09.2017,
11.09.2017, 15.09.2017)
 04.09.2017 deplasare în zona obiectivului şi cercetarea perimetrului +
împrejurimi: t=26o C, viteză vânt 7m/s, direcţia predominantă a
vântului S, nebulozitate - cer variabil, monitorizare biodiversitate vertebrate, nevertebrate (avifauna - entomofauna).
 Deplasare pe teren 11.09.2017: t= 25o C, viteză vânt 3m/s, direcţia
predominantă a vântului E-N-E, nebulozitate - cer variabil, evaluare
biodiversitate - vertebrate - nevertebrate.
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 Deplasare pe teren 15.09.2017: t= 33o C, viteză vânt 2m/s, direcţia
predominantă a vântului E-N-E, nebulozitate - cer senin, evaluare
biodiversitate - vertebrate - nevertebrate -flora.
 Data: 09.10.2017
Ora deplasare in teren 08.30 – 12.30
Temperatura 14°C ; Cer senin; Vant 1 km/h dinspre VSV
 Data: 06.11.2017
Ora deplasare in teren 8.30 – 12.30
Temperatura 12°C ; Cer senin; Vant 4 km/h dinspre NE

Rezultate si Concluzii
Pe suprafaţa obiectivului analizat există exemplare de specii de plante
fara importanta conservativa (Artemisia austriaca, Polygonum aviculare).
Absenta vegetatiei arboricole si arbustive constante pe amplasament nu
ofera conditii favorabile de odihna, hranire si reproducere pentru speciile de
fauna. Astfel, habitatele respective nu pot fi utilizate pentru cuibărire sau
adăpost de către speciile care au stat la baza desemnării ariei de protecţie
specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, la fel si pentru
speciile de herpetofauna si mamifere, care nu isi gasesc conditii prielnice de
apdapost, hranire pe plajele de nisip si balast din zona de amplasament a
proiectului.
În concluzie, prin realizarea proiectului nu vor fi afectate habitate de
interes comunitar. Pe suprafaţa propusă pentru exploatarea agregatelor nu au
fost identificate habitate de importanţă comunitară sau habitate care necesită
protecţie strictă.
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Fise anul 2017: Flora terestra
Numele observatorului: Biolog dna Alupului Marioara Angelica

Nr
crt
1

10.01.2017 21.02.2017 17.03.2017
Specii
Specii
Specii

-

-

-

2
3

-

-

-

4

-

-

-

10.04.2017
Specii

Arctium
lappa
Artemisia
austriaca
Polygonum
aviculare
Xanthium
strumarium

11.05.2017
Specii
identificate
Artemisia
austriaca
Arctium
lappa
Polygonum
aviculare
Xanthium
strumarium

07.06.2017
Specii
identificate
Arctium
lappa
Artemisia
austriaca
Polygonum
aviculare
Xanthium
strumarium

07.07.2017
Specii
identificate

14.08.2017
Specii
identificate

11.09.2017 13.10.2017 06.11.2017
Specii
Specii
Specii
identificate identificate identificate
Centaurea Artemisia
cristata
austriaca

-

Centaurea
cristata
Plantago
lanceolata
-

Alismaplan
tago
aquatica
Centaure
a cristata
-

Plantago Arctium
lanceolata lappa
-

-

-

-

-

-
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2. Monitorizare amfibieni si reptile
In urma investigațiilor de teren care s-au desfasurat în zona desemnată
pentru monitorizare în anul 2017 conform calendarului anexat mai jos:
 Ianuarie 2017: 10 si 17
 Februarie 2017: 15 si 21
 Martie 2017: 17 si 21
 Aprilie 2017: 10 si 17
 mai 2017: 11 si 19
 iunie 2017: 07 si 13
 iulie 2017: 07 si 12
• august 2017: 07 , 14 si 21
• septembrie 2017: 4 si 11
• octombrie 2017: 09 si 13
• noiembrie 2017: 06 si 10
• decembrie 2017: 11 si 18 s-a intocmit prezentul raport.
La alegerea acestor date s-a ținut cont în primul rand de evoluția
condițiilor meteorologice si de temperaturile medii cumultate, cunoscut fiind
faptul că de acest ultim parametru depinde în bună masura întregul ciclu vital al
amfibienilor și reptilelor.
Echipamentele GPS folosite pentru cartarea habitatelor si speciilor de
interes comunitar sunt de tip mapping handhelds (Garmin 60CsX).
Metodele folosite sunt:
- Transecte vizuale, atât ziua cât şi noaptea.
- Transecte auditive (pentru masculii de broaşte), de-a lungul zonelor
umede.
- Cautarea activa in habitate specifice (mai ales in cazul reptilelor).
Pentru habitate terestre - temperatură sol, temperatură aer, umiditate aer,
intensitatea luminii, caracterizarea substratului şi a covorului vegetal, precum şi
caracterizarea impactului antropic.
Estimarea principalilor parametri populationali la speciile de
amfibieni și reptile
Datele acumulate pana în prezent nu permit deocamdata efectuarea
unor astfel de analize. – Nu s-au identificat specii.
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Calcularea unor indicatori de stare
Datele acumulate pana în prezent nu permit deocamdata efectuarea unor
astfel de analize. – Nu s-au identificat specii.
Identificarea factorilor de risc naturali şi antropici
Datele acumulate pana in prezent nu permit deocamdata efectuarea unor
astfel de analize.
Estimarea procentului de suprafată ocupată şi a densitătii
Datele acumulate pana in prezent nu permit deocamdata efectuarea
unor astfel de analize.
Detectabilitate
Datele acumulate pana in prezent nu permit deocamdata efectuarea unor
astfel de analize.
Prelucrarea şi analiza datelor utilizând programele disponibile:
Toate datele acumulate pana in prezent, cat si cele ce vor rezulta din
activitatea de monitoring din lunile urmatoare (si pana la sfarsitul programului
de monitoring) vor fi analizate din punct de vedere statistic.
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3. Monitorizare păsări
Principala metodă de lucru utilizată în perioada migratiei de primăvară a
fost cea a observatiei din punct fix deoarece această metodă poate asigura
colectarea de date ce permit stabilirea dinamicii migrationale, combinată cu cea
a transectelor. În acest sens s-au ales puncte cheie care sa acopere întreaga zonă
de studiu în vederea identificării directiilor si culoarelor de pasaj preferate de
speciile de păsări. Pentru realizarea observatiilor am folosit binoclu 12x50.
Itinerariile s-au efectuat între orele sapte si zece dimineata sau între orele
sase si nouă seara.
Pe lângă observatiile proprii, în teren, s-au inclus si referintele
bibliografice, pentru a putea realiza o imagine de ansamblu asupra situatiei
curente si istorice a populatiilor speciilor de păsări.
REZULTATE
Asadar, in timpul iesirilor in teren au fost observate un număr de 06
specii de păsări. Este un număr mic de specii, comparativ cu terenurile
impadurite sau cu alte zone umede din Lunca Siretului Inferior, ceea ce ne
determină să afirmăm că diversitatea specifică a acestei arii este una redusa.
Este evident ca suprafata redusӑ a perimetrului de exploatare (1,20 ha),
inconjurata de terenuri pasunate, si in general, zona puternic antropizata, din
vecinatatea obiectivului de investitie, nu reprezinta un habitat favorabil păsărilor
în perioada de migratie.
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Tab.1 - Specii de pasari identificate
Nr. Nume
Crt ştiinţific
.
Phalacrocorax
1.
carbo

Denumir
e popular

Data
observării

Număr
exemplare

Feno
logie

Observatii

Cormora
n mare

11.V.2017;
19.V.2017

4 ex.

OV

grupuri de pasari în zbor;
inaltimea de zbor 30-40
m; directia de zbor: S-V,

2.

Egretta
garzetta

Egreta
mică

11.V.2017;
13.VI.2017
14.VIII.2017

7 ex.

OV

3.

Ardea cinerea

Starc
cenusiu

1 ex.

OV

04.IX.2017
19.V.2017

4.

Buteo buteo

Sorecar
comun

17.IV.2017;
11.V.2017

5.

Hirundo
rustica

6.

Cygnus olor

Rândunică 10.IV.2017;
19.V.2017
07.VI.2017
Lebada
11.V.2017
de vara
12.VII.2017

2 ex.

MP

17 ex.

OV

9 ex.

MP

N-S-E
exemplare singulare;
inaltimea de zbor 20-30
m; directia de zbor: SE,N;
exemplare
singulare/grupuri de
păsări în zbor; inaltimea
de zbor 25-30 m; directia
de zbor: S-V,N; N-S-V
exemplare singulare în
zbor; inaltimea de zbor
20-30 m; directia de zbor:
S-E,N
grupuri de păsări în zbor;
inaltimea de zbor 20-30
m; directia de zbor: S-V,E
grupuri de păsări;
inaltimea de zbor 40-50
m; directia de zbor: S-NV; N-S-V

Având în vedere aceste date putem preciza că prin realizarea acestui
proiect, speciile migratoare de păsări, semnalate în zona de studiu, vor
fi afectate nesemnificativ, cu atât mai mult cu cât prezenţa lor în zonă este
una tranzitorie, nici una dintre ele nefiind cuibăritoare pe amplasamentul
studiat.
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CONCLUZII
In ceea ce privesc speciile şi/sau habitatele prezente în perimetrul
„Lucrari de excavatie in vederea exploatarii de agregate minerale in
perimetrul Movilenii de Sus, judeţul Galati” menţionăm următoarele:
 biodiversitatea perimetrului studiat este formată, în majoritate, din
specii comune pentru care nu se impun măsuri speciale de
protecţie;
 speciile de floră şi vegetaţie de pe amplasamentul proiectului nu
prezintă valoare conservativă, nici una dintre ele nefiind incluse în
listele de protecţie la nivel european şi naţional;
 plantele identificate sunt comune, fara importanta conservativa;
 respectarea cu -stricteţe a programului de monitorizare
 respectarea cu stricteţe a drumurilor de acces;
 umectarea drumurilor de exploatare folosite atunci când condiţiile
atmosferice o impun pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi
mari de pulberi în aer;
 continuarea monitorizării şi instruirea personalului ce deservesc
utilajele pentru a raporta prezenţa speciilor sau orice alt detaliu în
ce priveşte biodiversitatea de pe amplasament (gen poluări
accidentale, loviri accidentale, deranj provocat), dar şi fluctuaţii
ale nivelului apei.
 executarea de măsurători topografice pentru a urmări încadrarea în
documentaţia tehnică a obiectivului.
 interzicerea folosirii utilajelor care prezintă un grad de uzură
ridicat sau cu pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;
 verificarea de către personalul care exploatează utilajele a
funcţionării corecte a acestora, iar eventualele defecţiuni să fie
remediate imediat la societăţi specializate;
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 interzicerea în continuare a spălării sau curăţirii utilajelor sau a
mijloacelor de transport in zona amplasamentului
 de asemenea menţinerea interzicerii schimburilor de lubrefianţi şi
reparaţiilor utilajelor folosite în procesul tehnologic pe suprafaţa
perimetrului de exploatare;
 toate intervenţiile privind întreţinerea sau reparaţia utilajelor
terasiere sau a celor de transport să se facă doar la unităţi
specializate;
 respectarea limitei de adâncime impusă prin Avizul de
Gospodărire a Apelor.
 pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi
subterane, cu
 excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr.
4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional)
din OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie
naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în
afară lor, sunt interzise:
orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau
vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în
oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere,
de creştere, de hibernare şi de migraţie;
deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a
cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori
de odihnă.
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