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INTRODUCERE
Consideraţii generale
Secolul al XX-lea a marcat schimbări spectaculoase în toate domeniile, prin
intermediul ştiinţei şi tehnologiei s-a ajuns la dezvoltarea mijloacelor de transport şi
a telecomunicaţiilor facilitându-se mobilitatea umană şi difuzarea informaţiilor. Un
efect al acestor facilităţi fiind accesul tot mai uşor la resursele TERREI.
Aşa cum rezultă din studiile efectuate la scară planetară, accelerarea
dezvoltării societăţii umane a amplificat presiunea asupra lumii naturale determinând
conflictul cu mediul ambiant atât prin epuizarea resurselor naturale de energie, de
materii prime şi de hrană, cât şi prin deteriorarea, calităţii factorilor de mediu (apă,
aer, sol). Alterarea ecosistemelor naturale, suprasolicitarea resurselor naturale
manifestate prin dezechilibre ambientale la scară planetară au atins limite de alertă,
necesitând acum la început de mileniu trei, noi condiţii ale securităţii globale şi
impunerea unei dezvoltări durabile.
Astfel viitorul civilizaţiei se confruntă cu probleme ambientale a căror
tendinţe pun sub semnul întrebării însăşi viitorul umanităţii. Astrofizicianul Stephen
Hawking, celebru pentru teoriile şi lucrările sale referitoare la spaţiul cosmic, în
special găurile negre, susţine că singura şansă de supravieţuire pe termen lung a
speciei umane este colonizarea altor planete din Univers, scria Daily Mail în luna
august 2010. "Populaţia şi folosirea resurselor limitate ale planetei cresc
exponenţial, împreună cu capabilităţile noastre tehnice de a schimba mediul
înconjurator", a spus autorul cărţii "A Brief History of Time" (Scurta istorie a
timpului). "Codul nostru genetic poartă cu sine instincte agresive şi egoiste, care au
reprezentat în trecut un avantaj în ce priveste supravieţuirea. În viitor însă, ne va fi
foarte greu să evităm dezastrul în următorii o sută de ani, ca să nu mai vorbim de
următorii o mie sau un milion de ani. Singura şansă de supravieţuire pe termen lung
a speciei umane este să părăsească Pământul şi să se răspândească în spaţiu. Am
făcut progrese remarcabile în ultima sută de ani, dar dacă vrem să continuăm să
existăm şi peste alţi o sută de ani, spaţiul este singura noastră şansă". Anterior
acestui interviu, Hawking a declarat că o navă spaţiala capabilă să călătorească în
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timp, dar numai în viitor, nu şi în trecut, ar încălca teoriile relativităţii elaborate de
Albert Einstein.
Contradicţia dintre om şi natură, datorită caracterului ei istoric, îmbracă forme
fundamentale, una este aceea a contradicţiei dintre felul şi dimensiunile necesităţilor
mediului creat de om, dar şi varietatea şi volumul resurselor oferite de natură iar
cealaltă este contradicţia dintre mediul creat de om şi mediul natural sub aspectul
efectului nociv al omului asupra naturii şi prin aceasta asupra lui însuşi.
Dezvoltarea durabilă constituie un obiectiv global. Uniunea Europeana
joacă un rol cheie în înfăptuirea dezvoltării durabile în Europa. Pentru a răspunde
acestei responsabilitati U.E. a pregătit strategia de dezvoltare durabila «O EUROPA
DURABILA PENTRU O LUME MAI BUNĂ» care a fost destinată Sumitului Global
privind Dezvoltarea Durabila (Johanesburg, septembrie 2002). În cadrul strategiei se
recunoaste că pe termen lung "creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia
mediului trebuie să meargă mână în mână". Dezvoltarea durabilă oferă Uniunii
Europene, pe termen lung, o viziune pozitivă a unei societăţi mai prospere şi mai
corecte, care promite un mediu mai curat, mai sigur şi mai sănătos – o societate care
asigură o calitate mai bună vieţii pentru noi şi pentru generaţiile următoare.
Transpunerea în practică a acestui obiectiv, presupune că:
dezvoltarea economică să sprijine progresul social şi să ţină seama de mediu;
politicile sociale să sprijine performanţa economică;
politica de mediu să fie eficientă din punct de vedere al costurilor.
Este necesară o importantă reorientare a investiţiilor publice şi private spre
tehnologii prietenoase pentru mediu, pentru ca dezvoltarea economică şi socială să
nu fie asociată cu degradarea mediului şi cu consumul de resurse.
Rezolvarea tendinţelor nedurabile şi realizarea imaginii oferite de o dezvoltare
durabilă necesită acţiuni urgente, o conducere politică angajată cu vederi de
perspectivă largi, o nouă abordare din partea factorilor de decizie. Este astfel necesar
ca acţiunile să fie întreprinse de toată lumea şi la toate nivelele. Multe dintre
problemele legate de durabilitate solicită pentru rezolvare acţiuni globale.
Ţările dezvoltate trebuie să aibă initiaţiva în urmărirea dezvoltării durabile şi
să solicite şi altor ţări să-şi accepte responsabilităţile care le revin. Crearea
condiţiilor pentru dezvoltarea durabilă este condiţionată de evaluarea atentă a
totalităţii efectelor politicilor propuse care trebuie să conţină estimarea impactelor
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economice, sociale şi de mediu. Toate politicile trebuie să conţină în miezul
preocupărilor lor dezvoltarea durabilă.
Implementarea strategiei şi monitorizarea progreselor realizate presupune
stabilirea unui număr de indicatori care decurg din obiectivele şi sarcinile pe termen
lung pentru dezvoltarea durabia. Conform acestor indicatori obiectivele principale la
nivelul UE se referă la consumul de energie în sensul îndeplinirii angajamentelor de
la Kyoto. În consecinţă, se impune: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu
1% în medie pe an, faţă de nivelele din 1990. Măsurile privind reducerea gazelor cu
efect de seră se bazează pe rezultatele Programului European de Modificări
Climatice care cuprinde şi introducerea sistemului European de licenţe comerciale
pentru CO 2 ; întreruperea dependenţei dintre creşterea economică, utilizarea
resurselor şi generarea deşeurilor; protecţia şi reabilitarea habitatelor şi a sistemelor
naturale; elaborarea unei politici integrate pentru produse în vederea utilizării
resurselor şi a impactului de mediu generat de deşeuri; reducerea aglomerării şi a
altor efecte negative asociate transportului pe seama sporirii volumului produselor de
consum.

A. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROIECT
A.1. Denumirea, descrierea, obiectivele acestuia, informaii privind
producia care se va realiza, informaii despre materiile prime, substanele
sau preparatele chimice utilizate.

Denumire proiect:
Amenajare bazin piscicol în extravilanul satului Sălciva pe malul stâng
al Râului Mureş.

Titular proiect:


numele companiei: S. C. Piatră Balast Impex S.RL.



sediul social: localitatea Săvârşin, str. Gării, nr. 484, judeţul Arad;



nr. ORC: J 02/12/2008; CUI: RO 23024181;
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administrator: - Nicula Sebastian Raul (telefon: +40 257 557 555; 0757
126 960)



numele persoanelor de contact: - ing. Cornel DIŢA (tel: 0731 318 878;
0740 134 982)

Domeniul de reglementare.
Ordin nr. 19/2000 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar.

Informaţii utilizate la elaborarea studiului de evaluare adecvată.
La elaborarea studiului s-au utilizat datele furnizate de catre titularul
investiţiei, precum şi datele culese din teren.
Obiectivele prezentului studiu de evaluare adecvata sunt:
 evaluarea starii actuale a mediului în perimetrul propus pentru derularea
proiectului;
 evaluarea impactului pe care activitatile derulate prin proiectul propus le-ar
exercita asupra mediului (habitate, specii de flora şi fauna de interes
comunitar, integritatea siturilor Natura 2000 în care este situat amplasamentul
proiectului);
 stabilirea modului de incadrare în reglementarile legale în vigoare privind
protectia mediului;
 identificarea de masuri care sa conduca la diminuarea sau anularea
potentialului impact exercitat de activitatile prevazute în proiect asupra
mediului şi biodiversitatii, în special asupra speciilor de interes conservativ.
 evaluarea adecvata a activitatilor şi a impactului potential, precum şi a
masurilor de reducere a acestuia se vor realiza pentru etapa de pregatire şi
etapa de exploatare.
Studiul de evaluare adecvata a fost intocmit pe baza Autorizatiei de
Gospodarire a Apelor, documentatiei bibliografice a observatiilor directe din teren, a
memoriului de prezentare conform Ord. 135/2010 şi Ord. 19/2010 precum şi a
literaturii de specialitate.
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Scopul şi obiectivele proiectului
Proiectul prevede executarea unui bazin piscicol (heleşteu) pentru creşterea
peştelui în regim natural şi practicarea pescuitului recreativ/agremental. Este exclusă
creşterea intensivă sau semiintensivă a peştelui, aceasta fiind prevăzută a se realiza
în regim natural, similar regimului piscicol de apă stagnantă.
În etapa de execuţie a heleşteului, activitatea desfăşurată va fi: ”extracţia
nisipului şi pietrişului - 0812.”

În etapa operaţională/ de funcționare piscicolă a

heleşteului, se vor desfășura activitățile de ”acvacultură în ape dulci - 0322” şi ”
pescuitul în ape dulci – 0321”. În etapa de execuție este programată excavarea unui
volum total de 45100 mc/an din care 4300 mc/an sol vegetal, respectiv 40800 mc/an
agregate minerale.
În etapa de funcţionare piscicolă, producţia de peşte programată este de circa
25 kg/ 100 mp luciu de apă/ an, rezultând un total de aproximativ 600 kg/an.

Descrierea proiectului
Realizarea proiectului cuprinde două etape:
etapa de execuţie a heleşteului;
etapa de funcţionare /de exploatare piscicolă;
Etapa de execuţie - în această etapă se va realiza cuveta heleşteului prin
săpătură în debleu, fiind necesare lucrări de excavare a terenului și de amenajare
corespunzătoare a excavației rezultate în scopul funcționării ulterioare ca heleşteu.
Se estimează o durată a execuţiei de cca. doi ani, din care un an contractual perioada
de excavare a agregatelor minerale şi un an, lucrări de amenajare - refacere mediu,
ecologizare.
Excavarea terenului se va executa pe o adâncime maximă de 9,50 m, din care
2,80 m sub nivelul hidrostatic.
Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici dimensionale:
lungime = 187,0 m;
lăţime = 32 m ÷ 34 m;
suprafaţa = 6143 mp
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Producţia de agregate: Volumul de săpătură necesar pentru executarea
lucrărilor este de 45100,0 mc, din care: Sol vegetal – 4 300,0 mc; Agregate
minerale – 40 800,0 mc;
Utilizarea materialului excavat. Solul vegetal rezultat din decopertare se va
depozita temporar pe marginea excavaţiei rezultate, urmând a se utiliza la
amenajarea unui dig perimetral de protecţie împotriva inundaţiilor, la amenajarea
zonei adiacente heleșteului și la sistematizarea taluzurilor acestuia.
Agregatele minerale exploatate se vor transporta de pe amplasament cu
mijloace auto direct la punctele de utilizare.
La terminarea lucrărilor de excavare, excavaţia rezultată se va amenaja
corespunzător utilizării în continuare ca heleşteu pt. creșterea peștelui și practicarea
pescuitului recreativ/agremental.
Perimetral, se va amenaja un dig de protecţie împotriva inundaţiilor având
secţiunea trapezoidală, lungimea de 445 m, înălţimea de 1,2 m, cota la coronament de
+162,20 m NR med MN (conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr.
316/28.12.2015 emis de ABA Mureş).
Etapa de funcţionare piscicolă – În această etapă este prevăzută creşterea
peștelui în regim natural şi practicarea pescuitului de agrement/recreativ. Nu se
prevede o anumită durată, heleşteul fiind proiectat să funcţioneze pe termen lung.
Cresterea pestelui se va face în regim natural, prin hrănire naturală cu hrana
dezvoltată în heleşteu, reprezentată de plante şi organisme pelagice şi organisme
benctonice, caracteristice apelor stagnante.
Heleşteul va fi populat cu crap românesc (40%), fitofag: sânger (40%), novac
(10%), cosaş (10%) şi max. 3-5% răpitori (şalău şi somn), necesari pentru
echilibrarea densităţii populaţiilor piscicole.
Recoltarea peştelui se va face numai prin pescuit recreativ, cu o producţie de
cca. 600 kg peşte/an. În cazul constatării unei suprapopulări a heleșteului din motive
naturale sau în scopul executării igienizarilor generale necesare (la o perioadă de 4-5
ani), recoltarea peștelui se va face de către beneficiar cu năvodul.

Pagina 9

Informaţii despre materiile prime, substanțț ele sau preparatele chimice utilizate.
Resursele

energetice

necesare

desfăşurării

extracţiei

agregatelor

sunt

reprezentate de combustibili pentru alimentarea utilajelor, alimentarea făcându-se
direct din staţiile de carburanţi abilitate.
Pe amplasament nu vor exista rezervoare de combustibili. Alte materii prime,
substanţe sau preparate chimice nu sunt folosite pe amplasament.
Combustibili şi uleiuri minerale utilizate de utilajele de pe amplasament.
Nr.
Crt.

Materii
prime şi
auxiliare

1.

Motorina

2.

Ulei
motor

3.

4.

A.2.

Destinaţie şi utilizare

Provenienţă şi
transport

Mod de
depozitare

Periculozitate

Pentru funcţionarea
utilajelor din platformă
atât în faza de
implementare PP cât şi
ulterior în perioada de
exploatare a rocilor
bazaltice.

De la staţii
autorizate de
distribuţie a
carburanţilor.

Butoaie
metalice în
depozitul de
produse
petroliere.

Periculos pentru
mediu.

Pentru funcţionarea în
condiţii optime a
motoarelor şi utilajelor
din dotare.

De la distribuitori
specializati.

Butoaie
metalice în
depozitul de
produse
petroliere.

Periculos pentru
mediu.

Ulei
de
transmisie

Pentru funcţionarea în
condiţii optime a cutiilor
de viteză de la utilajele
din dotare.

De la distribuitori
specializati.

Butoaie
metalice în
depozitul de
produse
petroliere.

Periculos pentru
mediu.

Ulei
hidraulic

Pentru funcţionarea în
condiţii optime a
sitemelor hidraulice de
ridicare şi impingere de
la utilajele de pe
amplasament.

De la distribuitori
specializati.

Butoaie
metalice în
depozitul de
produse
petroliere.

Periculos pentru
mediu.

de

Localizarea

geografică

şi

administrativă

a

proiectului

(coordonatele Stereo 70)
Lucrările proiectate se vor desfăşura într-un perimetru situat pe malul stâng
râului Mureş, delimitat prin următoarele puncte de coordonate STEREO 70, care
reprezintă colţurile heleşteului:
Nr. Pct.
1
2
3
4

Coordonate STEREO 70
X
Y
504 436,00
300 791,30
504 424,80
300 823,10
504 244,20
300 775,10
504 255,00
300 744,70
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Amplasamentul pe care se va realiza investiţia propusă este reprezentat de un
teren agricol nefolosit, cu suprafaţă totală de 7 955,0 mp. Conform extras CF nr.
60448 com. Zam, terenul destinat investiţiei este proprietate privată a d-lui Nicula
Marius-Petrişor domiciliat în loc. Săvârşin,nr. 484, jud. Arad, fiind pus la dispoziţia
firmei PIATRĂ BALAST IMPEX SRL în scopul realizării lucrărilor prin Contractul
de împrumut folosinţă-comodat din data de 30.12.2014 încheiat între părţi.
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Vecinătăţi:
la nord: drum de câmp şi terenuri agricole; la cca. 140 m se află malul stâng
al r. Mureş;
la sud: drum de câmp în continuarea căruia sunt terenuri arabile şi
neproductive; la cca.700 m spre sud, se află drumul judeţean DJ 707 F,
tronson Zam- Sălciva;
la est: terenuri arabile;
la vest: teren neproductiv pe care a funcţionat o staţie de sortare - spălare
agregate minerale actual dezafectată; la cca 100 m spre vest, se află un drum
de exploatare cu lungimea de cca.700 m racordat la drumul judeţean DJ 707 F,
tronson Zam- Sălciva, în imediata apropiere a fostului CAP Sălciva.
Accesul - se face din DJ 707F pe drumul de exploatare situat în vecinătatea
vestică a amplasamentului cu lungimea de cca. 700 m.
Aşezările umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus
sunt:
• la sud-sud vest: satul Sălciva, la cca. 1,10 km;
• la sud-est: satul Zam, la cca. 1,30 km;
• la nord - vest: satul Selişte (jud. Arad), la cca. 3,50 km;

A.3. Modificările fizice ce decurg din proiect şi care vor avea loc pe
durata diferitelor etape de implementare a proiectului
Din punct de vedere morfologic, în zonă Mureşul curge pe o luncă cu
lăţimea de 4 km delimitată la sud de M-ţii Poiana Ruscă, iar la nord de M-ţii
Metaliferi (partea de sud a Carpaţilor Vestici).
În urma implementării proiectului, datorita activităţilor de excavaţii şi tasări
rezultate din procesele tehnologice ale amenajării bazinului piscicol, unele
componente ale mediului înconjurător vor suferi modificări fizice, ireversibile.
Pentru a oferi o imagine cât mai clară a acestor modificări, se vor trata separat cele
două componente ale proiectului, respectiv construirea bazinului piscicol şi
funcţionarea ulterioară, cu efectele exercitate asupra factorilor de mediu.
Factorii de mediu afectaţi, sunt:
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A.4. Resursele naturale necesare implementării proiectului
La realizarea lucrărilor proiectate se utilizează resursele naturale din zonă
reprezentate prin volumul de agregate existente pe amplasamentul temporar de
extracție.
Alimentarea cu apă piscicolă a heleşteului se va face din freaticul local în
regim natural şi din apele pluviale astfel încât, nu sunt necesare amenajări speciale
pt. alimentare cu apă.
Necesarul de apă de umplere este de 6,16 mii mc (conform Aviz de
gospodărire a apelor nr. 316/28.12.2015 emis de ABA Mureş).
Heleşteul se va popula cu puiet de peşte (crap fitofag) procurat din ferme
specializate.
Proiectul analizat NU necesită consum de gaze naturale, energie electrică sau
energie termică, singurele resurse consumate sunt combustibilii şi lubrefianţii folosiţi
de utilajele din dotare.

A.5. Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale
protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea
proiectului
Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate
pentru a fi utilizate la implementarea planului/proiectului sunt reprezentate de
nisipuri și pietrișuri excavate din terasa râului Mures în vederea realizării bazinului
piscicol.

Pagina 13

Volumul de săpătură necesar pentru executarea lucrărilor este de 45100,0
mc, din care: Sol vegetal – 4 300,0 mc; Agregate minerale – 40 800,0 mc;
Solul vegetal rezultat din decopertare se va depozita temporar pe marginea
excavaţiei rezultate, urmând a se utiliza la amenajarea unui dig perimetral de
protecţie împotriva inundaţiilor, la amenajarea zonei adiacente heleșteului și la
sistematizarea taluzurilor acestuia.
Agregatele minerale exploatate se vor transporta de pe amplasament cu
mijloace auto direct la punctele de utilizare.
La terminarea lucrărilor de excavare, excavaţia rezultată se va amenaja
corespunzător utilizării în continuare ca heleşteu pt. creșterea peștelui și practicarea
pescuitului recreativ/agremental.

A.6. Emisii şi deşeuri generate de proiectul propus (în apă, în aer, pe
suprafaa unde sunt depozitate deşeurile) şi modalitatea de eliminare a
acestora.
În perioada de amenajare a bazinului piscicol cât şi în cea de exploatare a
acestuia vor exista emisii şi deşeuri care pot afecta calitatea factorilor de mediu.
În vederea realizării investiţiei se vor folosi utilaje specifice unor astfel de
lucrări - de escavat, de transport, de nivelat, compactat şi tasat, etc.
În cele ce urmează se prezintă principalele caracteristici ale acestor utilaje şi
perioada de funcţionare a lor pe parcursul unei zile lucrătoare.

1.

Buldozer

1

300 cp

Consum
mediu/ora
combustibil
35 l/h

2.

Excavator

1

330 cp

28 l/h

140

3.

Încarcator frontal

1

500 cp

35 l/h

50

4.

Auto basculante

2

400 cp

10 l/h

160

5.

Cilindru compactor

1

210 cp

11 l/h

140

Nr.
Crt.

Tip de tilaj

Numar de
utilaje

Capacitate
motor

Ore
funcţionare/
lună/ utilaj
120

Pentru gararea utilajelor în perioadele de inactivitate se va utiliza
platforma balastată din cadrul organizării de şantier.
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Având în vedere că lucrăriile se vor desfăşura se va verifica periodic
starea tehnică a acestor utilaje, iar în cazul în care se constată apariţia unor
defecţiuni (zgomote prea mari de la tobele de eşapament, emisii ridicate de
poluanţi în atmosferă), problemele se vor remedia în cel mai scurt timp.
Nu se vor utiliza substanţe sau preparate chimice în faza de realizare şi
exploatare a investitiei; eventualele substante chimice şi preparate periculoase vor fi
ambalate, etichetate şi clasificate în conformitate cu HG 448/2008.
Nr.
Crt.
1.

Denumire

Fraza de risc

Motorina

R10; R45;
R52/53

2.

Uleiuri de
lubrefiere

R45;
R53-45

3.

Ulei de
transmisie

4.

Vaseline şi
unsoruri

Periculozitate

Cantitate /
an
3000 litri

F - inflamabil N
- periculos pt
mediu
T-toxic

0,1 tona

R38

T-toxic

0,1 tona

R45;
R53-45

T- toxic

0,001 tone

Modul de depozitare
/procurare
Depozitul de produse
petroliere autorizat. În
recipienţi metalici.
Depozitul de produse
petroliere autorizat. În
recipienţi metalici.
Depozitul de produse
petroliere autorizat. În
recipienţi metalici.
Depozitul de produse
petroliere autorizat. În
recipienţi metalici.

Toate substanţele şi preparatele chimice care se folosesc pe amplasament,
vor fi însoţite de fisele tehnice de securitate, urmarindu-se procurarea de la
furnizorii a unor fise tehnice care să corespundă cerinţelor Regulamentului
1907/2006 (REACH) în ceea ce priveşte conţinutul lor. De asemenea, în spiritul
aceleiaşi prevederi, se va urmări achiziţionarea de produse chimice pentru care
furnizorul poate oferi dovada preînregistrării lor la Agenţia Europeana de Chimicale.

Tipuri şi cantităţi de deşeuri. Gestionarea deşeurilor.
În implementarea proiectului şi ulterior în exploatarea acestuia pot rezulta
deşeuri periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate şi/sau eliminate
conform prevederilor din OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu
modificări şi completări prin legea 426/2001, modificata cu OUG 61/2006 aprobată
prin legea 27/2007.
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Gestionarea

deşeurilor

(colectarea

selectivă,

transporul,

valorificarea,

eliminarea) se va face cu respectarea reglementărilor menţionate mai sus.
Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care vor rezulta în urma
lucrărilor de amenajare a bazinului piscicol şi ulterior din exploatarea lui, sunt redate
în tebelele următoare:
Deşeurile generate în etapa de realizare a bazinului piscicol.
Codurile
deşeurilor conf.
Listei Europene
a Deşeurilor
08 01 11*

13 01 13*
13 02 08*

15 01 01

15 01 02
17 01 01
17 04 05

Denumirea
deşeului generat

Mod de depozitare
temporară

Modalităţi propuse
de gestionare

Periculozitate

Deşeuri de vopsele
cu conţinut de
solvenţi organici
Uleiuri uzate
provenite de la
utilajele folosite în
etapa de construcţie
Ambalaje din hârtie
şi/sau carton

Depozitare temporara în
recipienti etanşi

Eliminare prin firme
autorizate

Periculoase

Depozitare temporara în
recipienti etanşi

Eliminare prin firme
autorizate

Periculoase

Depozitare temporară
pe amplasament în
pubele, pe categorii.
Depozitare temporară
pe amplasament în
pubele, pe categorii.
Depozitare temporară
pe amplasament
Depozitare în recipienti
adecvaţi

Eliminare prin firme
autorizate de reciclare a
deşeurilor
Eliminare prin firme
autorizate de reciclare a
deşeurilor
Eliminarea prin
folosirea ca umpluturi
Eliminare prin firme
autorizate de reciclare a
deşeurilor
Utilizare ulterioară la
umpluturi, diguri
protecţie şi la reconstrucţia ecologică a
amplasamentului
firma de salubritate

Nepericuloase

Ambalaje tip PET,
alte ambalaje din
plastic
Deşeuri de beton

17 05 04

Deşeuri metalice
(de la armaturi,
piese auto)
Pamânt excavat

20 03 01

Deşeuri menajere

Depozitare temporară
pe amplasament

Colectare în pubele
ecologice

Nepericuloase

Nepericuloase
Nepericuloase

Nepericuloase

Nepericuloase

Deşeurile generate în etapa de exploatare a carierei.
Codurile
deşeurilor conf.
Listei Europene
a Deşeurilor
15 01 01
15 01 02
20 03 01

Denumirea
deşeului generat
Deşeuri menajere
inclusiv PET şi
carton

Mod de depozitare
temporară
Colectare selectivă în
pubele ecologice
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Modalităţi propuse
de gestionare
firma de salubritate

Periculozitate

Nepericuloase

Surse de poluare a apei. Măsuri de prevenire şi reducere a impactului.
În faza de realizare a investiţiei şi ulterior în cea de exploatare, potenţialele
surse de poluare a apelor de suprafaţă şi subterane sunt:
scurgeri accidentale de carburanți sau uleiuri de la utilaje care execută lucrarea,
spălarea utilajelor în locuri necorespunzătoare,
evacuare de ape menajare de la organizarea de șantier,
zonele de depozitare a deşeurilor tehnologice (pământ) de pe amplasament pot
contamina factorul de mediu apa şi pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale
componentei hidrice;
zonele de colectare/depozitare a deşeurilor şi apelor uzate menajere de pe
amplasament pot contamina factorul de mediu apa şi pot modifica proprietăţile
fizico-chimice ale componentei hidrice.
Măsuri pentru protecţia factorului de mediu „apă”
Punctele de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice. Nu se vor accepta fose
vidanjabile, întrucât la terminarea lucrărilor vor fi foarte greu de dezafectat, iar
normele europene interzic construcția acestora.
Vidanjarea toaletelor ecologice se va efectua de către firme specializate şi
autorizate, se va evita astfel deversarea unor reziduri menajere în apele de suprafaţa.
Spălările de utilaje și mijloace de transport ale șantierului se vor face
obligatoriu în spații special amenajate pentru astfel de operațiuni (în afara zonei
protejate).
Deșeurile rezultate de pe șantier for fi colectate și transportate în locuri
special amenajate.
Realizarea,

intretinerea

în

stare

de

functionare

a

sistemului

de

colectare/evacuare a apelor din perimetrul lucrarilor, iar în cazul aparitiei
fenomenelor de genul alunecarilor de teren, actionarea prin metode specifice pentru
eliminarea sau controlul lor.
verificarea periodică a calităţii apelor meteorice şi freatice acumulate la baza
exploataţiei

prin prelevări de probe de apă şi analiza acestora în laboratoare de

specialitate, având în vedere ca zona în care va fi amplasata investiţia aparţine unui
Sit Natura 2000. Calitatea apelor trebuie sa îndeplinească NTPA 001/2002 aprobat
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prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002, modificată prin HG 352/2005 pentru
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor
uzate.

Surse de poluare a aerului. Măsuri de prevenire şi reducere a
impactului.
În faza de realizare a investiţiei şi ulterior în cea de exploatare, potenţialele
surse de poluare a aerului sunt următoarele:
emisii de gaze de eşapament (CO, NOx, COV, CH 4 , N 2 O, CO 2 ) rezultate de la
autovehiculele care vor rula pe drumul de acces, emisiile atmosferice fiind cele
specifice motoarelor cu ardere interna atât pe benzina cât şi pe motorină.
emisii de pulberi sedimentabile datorate circulaţiei mijloacelor de transport pe
drumurile de exploatare;
Utilaje care se folosesc sunt echipate cu motoare Diesel, motoare pentru care
principalele noxe degajate în atmosferă sunt cele din gazele de eşapament şi anume:
- oxizi de azot (NO X )
- oxizi de carbon (CO)
- oxizi de sulf (SO X )
- compuşi organici volatili (COV)
- pulberi
Cantităţile de noxe eliberate în atmosferă, specifice gazelor de eşapament
pentru motoarele folosind motorina ca şi carburant, depind de:
- puterea motoarelor
- regimul de funcţionare al motoarelor
- timpul de funcţionare al motoarelor
- caracteristicile carburantului folosit
Sursele de poluanţi
Sursele de poluanţi pentru aer pot fi clasificate în surse mobile şi surse staţionare.
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Aceste surse de poluare a aerului sunt reprezentate de utilajele din frontul de
lucru şi mijloacele de transport auto cu care se transportă agregatele minerale la
beneficiari. Poluanţi degajaţi în atmosferă din activitatea de transport sunt:
praf provenit în urma rulării autovehiculelor pe drumul de acces
noxe din gazele de eşapament

Praful.
Încărcarea aerului cu praf are drept cauză rularea mijloacelor de transport auto
pe drumul de acces spre viitorul bazin piscicol.
Cantităţile de praf astfel eliberate nu se pot cuantifica, ele depinzând de o
serie de factori cum ar fi:
umiditatea căii de transport
umiditatea atmosferică
gradul de acoperire cu piatră a căii de transport
viteza de deplasare a mijloacelor de transport
numărul mijloacelor de transport care rulează pe drumul de acces spre carieră
în unitatea de timp
Determinarea cantităţilor de praf eliberate în atmosferă de activitatea de
transport se va putea face numai prin măsurători. Acestea se vor efectua pe porţiuni
reprezentative din punct de vedere al calităţii căii de transport, pentru diferite valori
de trafic şi diferite condiţii atmosferice.
Interpretarea rezultatelor măsurătorilor efectuate astfel, va putea conduce la
adoptarea unor eventuale măsuri de restricţionare a activităţii de tranport, atât din
punct de vedere al valorilor de trafic, al vitezei de deplasare cât şi pentru
îmbunătăţirea calităţii căii de transport.

Noxele din gazele de eşapament
Toate mijloacele de transport care servesc la amenajarea bazinului piscicol
sunt echipate cu motoare Diesel.
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Considerând factorii de emisie prevăzuți de metodologia CORINAIR 2007,
vom avea următorul nivel de emisii medii zilnice corespunzătoare volumului total de
combustibil consumat pentru transporturi:
POLUANT
PM10
NOx
CO
CO2
COV

FACTOR EMISIE [g/l la un
consum combustibil de 0,08 l/h]
0,86
32,99
6,73
3,14
1,01

EMISIE [g/h]

EMISIE [g/h]
0,065
2,475
0,505
0,236
0,076

EMISIE [kg/zi]
0,0005
0,0198
0,0040
0,0019
0,0006

0,065
2,474
0,505
0,236
0,076

Surse mobile – transporturi:
POLUANT
Pulberi
NOx
CO
CH4
COV

Surse mobile - mijloace producţie în perimetru de exploatare agregate minerale:
POLUANT
Pulberi
NOx
CO
CH4
COV

EMISIE [g/h]
2,236
85,774
17,498
8,164
2,626

EMISIE [kg/zi]
0,018
0,686
0,140
0,065
0,021

EMISIE [g/h]
2,886
88,249
18,003
8,4
2,702

EMISIE [kg/zi]
0,018
0,706
0,144
0,067
0,022

Surse mobile – total
POLUANT
Pulberi
NOx
CO
CH4
COV

Ordinul nr. 462/1993 “pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia
atmosferei” şi Normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanţi
atmosferici produşi de surse staţionare nu reglementează sursele staţionare nedirijate.
Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi
nedirijate din cazul activitatii propuse nu pot fi comparate cu limite legale.
Având în vedere că motoarele maşinilor vor fi periodic verificate din
punct de vedere a stării tehnice, impactul asupra factorului de mediu aer va fi
moderat, utilajele care se folosesc sunt dotate cu sisteme de reţinere catalizare a
gazelor evacuate în atmosfera.
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În afara acestor inslalalii de reţinere a poluanţilor, aferente utilajelor care vor
lucra, în vederea prevenirii unor efecte cu impact negativ asupra componentei
atmosferice în perioada de realizare a investiţiei, se vor adopta următoarele măsuri:
circulaţia autovehiculelor se va face cu viteza redusă în faza de realizare a
investiţiei;
utilizarea de mijloace de transport şi de utilaje dotate cu motoare ale căror emisii
respecta legislaţia în vigoare;
evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de praf în condiţii de vânt.
curăţarea/umectarea periodică a drumurilor de acces în scopul reducerii cantităţii
de particole fine de praf care se pot antrena în atmosferă în timpul rulării
autovehiculelor.
În perioada de funcţionare a bazinuliu piscicol măsurile care se pot lua
pentru reducerea poluării atmosferice sunt următoarele:
limitarea vitezei de rulare pe drumurile de acces, ceea ce va produce un consum
de carburant scăzut şi cantitate redusă de emisii atmosferice;
întreţinerea vegetaţiei din zona amplasamentului, care prin procesul de
fotosinteză duce la scăderea cantităţii de CO 2 ;
amenajarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor menajere, organizarea colectării
periodice şi transportul spre eliminare.

Surse de poluare a solului. Măsuri de prevenire şi reducere a
impactului.
În faza de execuţie, principalele surse posibile de poluare a solului şi
subsolului pot fi:
Excavațiile realizate pentru executarea investiției;
Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;
Scurgerile accidentale de produse petroliere, ca urmare a unor defecțiuni ale
autovehiculelor ce tranzitează șantierul;
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Prin excavațiile/săpăturile executate se va interveni în structura naturală a
solului și calitatea acestuia. Acest impact este inevitabil avându-se în vedere
specificul activității de construcţie.
Modificările constau:
 Modificarea proceselor pedogenetice prin întreruperea ciclurilor de viață ale
vegetație, microfaunei și mezofaunei;
 Modificarea proprietăților fizico-mecanice ale solului: textura, starea de
afânare, coeziunea, frecare internă;
 Modificarea proprietăților hidrofizice, de aerare și termic.
Toate excavaţiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile și forma
exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară excavarea, fiind astfel afectat un
volum strict necesar de sol/subsol. Impactul asupra solului și subsolului va fi
diminuat prin măsurile adoptate pentru reconstituirea ecologică a terenului.
În condiţii normale de lucru, respectând normele de protecţie şi de depozitare
corespunzătoare ale deşeurilor, nu ar trebui sa existe riscuri majore de poluare a
solului, în incinta obiectivului, poluarea solului poate fi accidentala, fie prin
nerespectarea cerinţelor de depozitare a deşeurilor, fie prin defăşurarea unor
activităţi de reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport.
Activitatea de exploatare a agregatelor nu generează poluanţi care sa afecteze
solul, cu atât mai mult cu cât alimentarea cu combustibili lichizi a utilajelor se face
numai în staţii atorizate. Motorina, în condiţii normale de utilizare şi manipulare, nu
este periculoasă pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea oamenilor. Numai în
condiţii accidentale, prin stocare, utilizare sau manipulare improprie, motorina poate
constitui o sursă de pericol pentru factorii de mediu.
Uleiurile minerale uzate sunt colectate în recipienti închişi ermetic, rezistenţi
la şocuri mecanice şi termice şi vor fi valorificate prin operatori autorizaţi în acest
scop.
Măsuri pentru protecţia factorului de mediu „sol”
Activitatea de excavare/săpături va fi supravegheată atent, astfel încât să se
asigure că lucrările de excavare nu depășesc suprafața propusă a proiectului;
Construcţii minime de noi drumuri în cadrul perimetrului;
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Evacuarea controlată a apelor uzate menajere;
Materialele rezultate din excavările vor fi gestionate astfel:
 Materialul rezultat prin decopertare – solul vegetal, se va depozita separat
urmând a se utiliza în întregime la final, la lucrările de îmbrăcare a taluzului.
 Agregatele minerale existente vor fi extrase și transportate către beneficiari
 Se vor utiliza numai utilaje de transport al materialelor extrase, dotate cu
mijloace de protecție împotriva împrăștierii încărcăturii pe traseele de circulație;
 Monitorizarea continuă a stării terenurilor și a fenomenelor fizico-geologice de
tipul alunecărilor de teren atât în perimetru, cât și în zonele adiacente.

Zgomote şi vibraţii
Sursele de zgomot şii vibraţie
În perioada de execuție a investiției, pentru efectuarea propriu-zisă a tuturor
lucrărilor şi activităţilor prevăzute de proiect, așa cum a fost precizat în detaliile
tehnice ale proiectului, se vor utiliza o serie de utilaje tehnologice și mijloace de
transport de mare tonaj (excavatoare, buldozere, autocamioane etc.), care în mare
parte sunt generatoare de zgomot şi/sau vibraţii.
În acest caz zgomotelor și vibratiilor asociate lucrărilor exploatare a
agegatelor minerale vor produce un impact disturbator asupra faunei locale.
Excavarea materialului mineral presupune operatii care produc nivele de
zgomote şi vibratii relativ ridicate care se produc din cauza impactului elementelor
metalice ale utilajului (cupa) cu materialul mineral dislocat şi din cauza ambalarii
motoarelor utilitarelor.
Prin lucrările de excavare apar situații concrete de zgomot tipic industrial,
care fluctuează mult și conțin perioade diferite de zgomot intens sau mai putin
intens.
Raportat la limita maxima admisa, pentru perioada efectuarii operatiilor de
excavare balast se preconizeaza ca vor fi situatii în care se poate inregistra depasiri
ale limitei maxime admise de zgomot - de 65 dB(A) conform STAS 10009/88
considerata pentru incintele industriale.
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Din punct de vedere al zgomotului produs de aceste operatii, în timp şi în
diferite cazuri, s-a observat ca situatia meteorologica are un efect considerabil asupra
intensitatii percepute, desi efectele de amplificare depind în foarte mare masura de
conditiile specifice fiecarui amplasament şi variaza în mod semnificativ.
Alta sursa de zgomot în timpul realizarii lucrarilor o reprezinta intensificarea
traficului în zona, care are drept consecinta cresterea nivelului de zgomot şi vibratii
în mediu şi pe caile de acces pana la perimetrul de exploate. În acest caz, este
susceptibil că și vecinătatea proiectului va fi afectată de nivelul de zgomot și vibrații
generat ca urmare a traficului rutier. în consecinta, beneficiarul este obligat sa adopte
şi sa implementeze o strategie de management al zgomotului şi vibratiilor destinata
minimizarii intr-o cat mai mare masura a zonei de influenta acustica şi vibrationala a
traficului greu, prin implementarea celor mai bune tehnici şi a celor mai bune
practici de management.
Mijloacele de combatere a zgomotului şi vibratiilor:
Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior şi pentru
fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei în vigoare, sunt recomandate
masuri de protectie impotriva zgomotului, şi anume:
in vederea atenuarii zgomotelor şi vibratiilor provenite de la utilajele din
perimetrul amenajarii piscicole şi de la mijloacele de transport, se va asigura dotarea
acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot
performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), deci folosirea de
utilaje şi mijloace de transport silentioase;
pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, utilajele şi mijloacele de
transport folosite vor fi supuse procesului de verificare tehnica;
intretinerea şi functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport şi
utilajelor din perimetrul amenajarii piscicole, precum şi verificarea periodica a starii
de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;
pentru

reducerea disconfortului

sonor datorat functionarii utilajelor din

perimetrul amenajarii şi mijloacelor de transport, în perioada de executie, se
recomanda ca programul de lucru sa nu se desfasure în timpul noptii, ci doar în
perioada de zi intre orele 08.00 – 20.00;
pentru reducerea nivelului de zgomot este necesara reducerea la minimum a
traficului utilajelor din perimetrele de exploatare a agregatelor minerale.
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A.7. Cerinţele legate de utilizarea terenului, necesare pentru
implementarea proiectului.
Categoria de folosinţă actuală a terenului.
Actualmente amplasamentul pe care se va realiza investiţia propusă este
reprezentat de un teren agricol nefolosit, cu suprafaţă totală de 7 955,0 mp. Conform
extras CF nr. 60448 com. Zam, terenul destinat investiţiei este proprietate privată a
d-lui Nicula Marius-Petrişor domiciliat în loc. Săvârşin,nr. 484, jud. Arad, fiind pus
la dispoziţia firmei PIATRĂ BALAST IMPEX SRL în scopul realizării lucrărilor
prin Contractul de împrumut folosinţă-comodat din data de 30.12.2014 încheiat între
părţi.
Categoria de folosinţă viitoare a terenului.
Heleşteul rezultat va avea o secţiune trapezoidală cu înclinarea taluzurilor de
1:1 şi următoarele caracteristici dimensionale:
Lungime – 187,0 m
Lățime – 32,0 m – 32,0 m
Adâncime – 9,50 m, din care:
Adâncimea medie deasupra nivelului hidrostatic – max. 6,70 m
Adâncimea medie sub nivelul hidrostatic – 2,80 m
Suprafața la coronament – 6143,0 mp
Suprafața luciului de apă – 2400,0 mp
Volum de apă – 6160,0 mc
Odata cu începerea lucrarilor se va realiza organizarea de şantier. Ea va
cuprinde un containeretransportabil tip vagon pentru activităţi organizatorice de
şantier, toalete ecologice, spaţii de depozitare a deşeurilor menajere şi tehnologice,
spaţii pentru stocarea temporara a materiilor.
Realizarea organizarii de şantier va avea un impact potenţial asupra mediului
pe perioada desfăşurării ei prin următoarele acţiuni:
ocuparea temporara a unor suprafeţe de teren, acoperirea acestor suprafeţe cu
balast şi nisip;
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depozitarea parţial controlată a deşeurilor menajere şi haldarea solului
decopertat;
emisii sub formă de pulberi în suspensie, gaze de ardere rezultate ca urmare a
activităţilor de manipulare a materiilor prime şi funcţionării utilajelor;
În scopul reducerii la maxim a impactului asupra factorilor de mediu pe
perioada implementării proiectului analizat, se vor lua o serie de masuri preventive:
se vor ocupa areale de teren pe a căror suprafaţa exista vegetaţie de valoare
redusa;
deseurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor
colecta, depozita temporar în locaţii şi recipienti adecvaţi şi vor fi eliminate prin
firme specializate şi autorizate în acest sens;
pentru reducerea emisiilor atmosferice şi a pulbeiilor fine de praf se va evita
ambalarea şi supraturarea motoarelor de pe amplasament;

A.8. Serviciile suplimentare solicitate de implementarea PP

(dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune
etc., mijloacele de construcţie necesare), respectiv modalitatea în
care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta
integritatea ariei naturale de interes comunitar.

Implementarea proiectului „Amenajare bazin piscicol în extravilanul
satului Sălciva pe malul stâng al Râului Mureş„ nu va presupune dezafectarea/
reamplasarea de conducte de apă şi canalizare, deoarece în zona studiată nu există
astfel de instalaţii.
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A.9. Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării
proiectului şi eşalonarea perioadei de implementare, etc.
Eşalonarea trimestrială a lucrărilor de excavare – mişcarea terasamentelor
Material excavat
Sol vegetal
Agregate minerale
Total

U.M.
mc
mc
mc

Total/an
contractual
4 300,0
40 800,0
45 100,0

I
1 300,0
10 200,0
11 500,0

trimestru
II
III
1 000,0
1 000,0
10 200,0
10 200,0
11 200,0
11 200,0

IV
1 000,0
10 200,0
11 200,0

Transportul agregatelor minerale excavate
Agregatele minerale excavate se vor încărca direct în mijloacele auto fiind
transportate la punctele de utilizare.
Amenajarea heleşteului
La terminarea lucrărilor de excavare a agregatelor minerale se vor executa
lucrări de amenajare a excavaţiei rezultate în scopul utilizării acesteia ca spaţiu de
aquacultură şi pescuit agremental pentru o perioadă nedeterminată.

B.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al
implementării PP.
Realizarea investiţiei va contribui la dezvoltarea economică a localităţii. Din
punctul de vedere al investitorului amplasamentul propus este oportun implementării
activităţii sale, prin fructificarea unei investiţii deja făcute prin achiziţionarea
terenului, dezvoltarea ulterioară de activităţi turistice, de agrement şi pescuit sportiv.

B.11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului.
Realizarea proiectului cuprinde două etape:
 etapa de execuţie a heleşteului;
 etapa de funcţionare /de exploatare piscicolă;
Etapa de execuțț ie - în această etapă se va realiza cuveta heleşteului prin
săpătură în debleu, fiind necesare lucrări de excavare a terenului și de amenajare
corespunzătoare a excavației rezultate în scopul funcționării ulterioare ca heleşteu.
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Se estimează o durată a execuţiei de cca. doi ani, din care un an contractual
perioada de excavare a agregatelor minerale şi un an, lucrări de amenajare - refacere
mediu, ecologizare.
Excavarea terenului se va executa pe o adâncime maximă de 9,50 m, din care
2,80 m sub nivelul hidrostatic.
Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici dimensionale:
•

lungime = 187,0 m;

•

lăţime = 32 m ÷ 34 m;

•

suprafaţa = 6143 mp

Volumul de săpătură necesar pentru executarea lucrărilor este:
•

45 100,0 mc, din care: Sol vegetal – 4 300,0 mc; Agregate minerale – 40 800,0 mc;

Utilizarea materialului excavat
Solul vegetal rezultat din decopertare se va depozita temporar pe marginea
excavaţiei rezultate, urmând a se utiliza la amenajarea unui dig perimetral de
protecţie împotriva inundaţiilor, la amenajarea zonei adiacente heleșteului și la
sistematizarea taluzurilor acestuia.
Agregatele minerale exploatate se vor transporta de pe amplasament cu
mijloace auto direct la punctele de utilizare.
La terminarea lucrărilor de excavare, excavaţia rezultată se va amenaja
corespunzător utilizării în continuare ca heleşteu pt. creșterea peștelui și practicarea
pescuitului recreativ/agremental.
Perimetral, se va amenaja un dig de protecţie împotriva inundaţiilor având
secţiunea trapezoidală, lungimea de 445 m, înălţimea de 1,2 m, cota la coronament de
+162,20 m NR med MN (conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr.
316/28.12.2015 emis de ABA Mureş).
Heleşteul rezultat va avea o secţiune trapezoidală cu înclinarea taluzurilor de 1:1
şi următoarele caracteristici dimensionale:
•

Lungime – 187,0 m

•

Lățime – 32,0 m – 32,0 m

•

Adâncime – 9,50 m, din care:
o Adâncimea medie deasupra nivelului hidrostatic – max. 6,70 m
o Adâncimea medie sub nivelul hidrostatic – 2,80 m

•

Suprafața la coronament – 6143,0 mp

•

Suprafața luciului de apă – 2400,0 mp
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•

Volum de apă – 6160,0 mc

Descrierea fluxului tehnologic şi a proceselor de producţie; produse şi
subproduse obţinute.
În etapa de construcție/execuție se va executa și amenaja cuveta heleșteului,
fiind necesare lucrări de excavare a terenului urmate de amenajarea excavaţiei
rezultate ca spaţiu de acvacultură.
Procesul tehnologic va avea caracter de exploatare în balastieră a
agregatelor minerale, cuprinzând următoarele faze:
•

decopertarea solului vegetal;

•

extragerea (exploatarea) agregatelor minerale;

•

transportul agregatelor minerale excavate.

Decopertarea solului vegetal - se va executa prin îndepărtarea solului vegetal
care acoperă nivelul de agregate minerale prin decapare cu ajutorul buldozerului.
Solul vegetal decopertat va fi împins cu buldozerul pe marginea perimetrului
de exploatare la o distantă de cca 3-5 m, urmând a se utiliza la terminarea lucrărilor
de excavare la amenajarea digului perimetral de protecţie împotriva inundaţiilor, la
îmbrăcarea taluzurilor excavaţiei rezultate și la amenajarea zonei adiacente acesteia.
Decopertarea solului vegetal se va executa premergător lucrărilor de extragere
a agregatelor minerale eșalonat, astfel încât, să fie asigurată rezerva de agregate
minerale pregătită pt exploatare pe o perioadă de trei luni.
Extragerea agregatelor minerale – constă în excavarea acestora cu ajutorul
unor excavatoare echipate cu cupa inversă astfel încât, în adâncime să se formeze o
excavaţie cu două trepte şi secţiune trapezoidală, având următoarele caracteristici:
•

înălţimea medie a treptei 1 (superioare) = 4,5 - 5,0m din care 0,70m reprezintă
coperta;

•

înălţimea treptei 2 (inferioare) = 4,5 m ;

•

înclinarea taluzurilor = 1:1.

Excavatorul va lucra în retragere cu front unic, excavarea făcându-se în fâşii
transversale, cu lăţimea de 6 - 8 m (în functie de raza de acţiune a excavatorului).
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Accesul utilajelor la punctul de excavare se va face pe rampe tehnologice
provizorii având suprafaţa de lucru situată deasupra nivelului hidrostatic cu min. 1,0
m în scopul evitării poluării accidentale a freaticului; rampele tehnologice provizorii
se vor amenaja la finalul lucrărilor de exploatare ca accese la luciul de apă.
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Transportul agregatelor minerale excavate. Agregatele minerale excavate se
vor încărca direct în mijloacele auto fiind transportate la punctele de utilizare.
Transportul agregatelor minerale se va face cu autobasculante prevăzute cu bene
etanşe care vor circula pe drumul local de exploatare cu lungimea de cca.700 m situat
în vecinătatea vestică a amplasamentului, racordat la drumul judeţean DJ 707 F,
tronson Zam- Sălciva, în imediata apropiere a fostului CAP Sălciva. Pentru utilizarea
drumului local se va solicita acordul Primăriei Com. Zam iar utilizarea drumului
judeţean se va face în baza legislaţiei rutiere în vigoare.
Amenajarea heleşteului - la terminarea lucrărilor de excavare a agregatelor
minerale se vor executa lucrări de amenajare a excavației rezultate în scopul
utilizării acesteia ca spațiu de aquacultură și pescuit agremental.
Astfel, se vor îmbrăca taluzurile excavaţiei cu sol vegetal provenit din
decopertare care se va compacta și se va înierba. La inierbarea taluzurilor heleşteului
se va avea în vedere faptul că îmbogăţirea apei cu oxigen se datorează şi activităţii
biologice, astfel încât, se vor planta specii macrofite acvatice, amestecul recomadat
de literatura de specialitate fiind următorul:
Taluz umed (submers)
Denumire plante
Poa palustris (firuta de apa)
Glyceria aquatica (mana apei)
Glyceria aquatica (mana apei)
Typoides arundinacea (ierbaluta)

%
30 - 40
40
20 - 30

Taluz uscat (emers)
Denumire plante
Trifolium repens(trifoi alb)
Bromus inermis (obsigă)
Festuca rubra (paius)
Agrostis alba (iarba campului)
Agropyrum repens (pir)

%
10
10
50
20
10

Se interzice administrarea fertilizantelor pentru a evita poluarea cu substanţe
chimice a apei din heleşteu şi a pânzei freatice.
Se va amenaja un dig perimetral de protecție împotriva inundaţiilor produse de
râul Mureş; digul perimetral va fi un dig de pământ, amenajat din sol vegetal
provenit din decopertare.
Digul perimetral de protecţie împotriva inundaţiilor va avea secţiunea
trapezoidală, lungimea de cca. 445 m, înălţimea de 1,2 m, cota la coronament de
+162,20 m NR med MN (conform prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr.
316/28.12.2015 emis de ABA Mureş).
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Alte amenajări necesare:
•

se vor amenaja pontoane de lemn pentru staţionarea pescarilor;

•

se va realiza o perdea forestieră perimetrală prin plantare de butaşi de salcie sau
alte specii compatibile;

•

se va amenaja o împremuire a amplasamentului.

•

se va amenaja corespunzător drumul de acces.
Etapa operaţională /de exploatare piscicolă. În această etapă, este prevăzută

creşterea crapului în regim natural, cu o producţie de cca. 600 kg peşte/an în
scopul practicării pescuitului recreativ.
Alimentarea cu apă piscicolă a heleşteului se va face din freaticul local în regim
natural şi din apele pluviale astfel încât, nu sunt necesare amenajări speciale pt.
alimentare cu apă.
Formula de populare. Heleșteul va fi populat cu crap românesc (40%), fitofag:
sânger (40%), novac (10%), cosaş (10%) şi max. 3-5% răpitori (şalău şi somn),
necesari pentru echilibrarea densităţii populaţiilor piscicole.
Puietul se va procura de la ferme specializate, fiind adus pe amplasament cu
cisterne speciale şi deversat în heleșteu.
Hrănirea peştelui. Având în vedere faptul că heleşteului este destinat
pescuitului recreativ, creşterea peştelui se va face fără furajare artificială, hrana fiind
asigurată de vegetaţia naturală din apă reprezentată de plante, organisme pelagice şi
organisme bentonice caracteristice apelor stagnante. în cazul arealului în care se află
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amplasamentul heleşteului se vor dezvolta în mod natural următoarele genuri
caracteristice:
Organisme planctonice
Fitoplancton
Micricistis
Aphamizomenon
Scenedesmus
Pandorina
Asterrionella

Organisme bentonice
Zooplancton
Daphnya
Cyclops
Cypris
Keratella

Dreissena
Tubifex
Limnaea
Viviparus
Planorbis
Chironomus
Dytiscus

Nu se va utiliza hrana artificială; în cazuri excepţionale, peştii se vor hrăni cu
furaje naturale de origine vegetală (graminee, legume) şi hrană verde (trifoi, lucernă
tocate, alge) administrată în cantităţi bine dozate astfel încât, să fie consumată
integral;
Nu se vor folosi substanţe fitofarmaceutice, compuşi ai azotului, fosforului şi
potasiului, sau alte substante chimice.
Recoltarea peştelui: se va face exclusiv prin pescuit recreativ. Pentru acces la
luciul de apă se vor amenaja pontoane de lemn.
În cazul constatării unei suprapopulări a heleșteului din motive naturale sau în
scopul executării igienizarilor generale necesare (la o perioadă de 4-5 ani), recoltarea
peștelui se va face de către beneficiar cu năvodul.

A.12. Caracteristicile PP existente, propuse sau aprobate, ce
pot genera impact cumulativ cu PP care este în procedură de
evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de
interes comunitar.
Acest proiect nu este singularul în zonă, având în vedere faptul că în ultimii ani
se ridică cererea pentru materialele de construire, cu toate că în perioada 2008-2011
criza economică generală a avut influenţe negative pentru această ramură a
industriei. Dacă luăm în calcul faptul că din punct de vedere hidrotehnic este benefic
creșterea volumului de apă stocat, de asemenea va avea efecte benefice asupra
elementelor de mediu biotice ș i abiotice. Luând în calcul aceste elemente nu putem
vorbi de efecte cumulative semnificative.
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Apreciem ca din punctul de vedere al impactului cumulativ al proiectrului cu
activitatile desfasurate în zona nu pot fi evidentiate elemente de impact negativ
semnificativ, impactul cumulat al proiectului cu activitatile invecinate va fi neutru.
Bazinul piscicol realizat în vecinătatea râului Mureş va putea fi folosit de o
mulţime de specii de păsări şi nu numai ca zonă de pasaj şi hrănire.

A.13. Alte informaţii solicitate de către autoritatea
competentă pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

B. INFORMATII PRIVIND ARIA
NATURALA PROTEJATA DE INTERES
COMUNITAR AFECTATA DE
IMPLEMENTAREA PP.
B.1. Date privind aria naturală protejată de interes comunitar:
suprafaţa, tipuri de ecosisteme şi habitate, speciile care pot fi
afectate prin implementarea PP.
B.1.1. Suprafaţa ariei naturale protejate de interes comunitar.
Conform Deciziei etapei de evaluare iniţială nr. 3528/09.05.2016 a APM
Hunedoara, proiectul propus a fi amplasat în comuna Zam, sat Salciva, judeţul
Hunedoara, se situează în situl de importanţă comunitară ROSCI 0064 – Defileul
Mureşului şi în vecinătatea sitului de importanţă avifaunistică ROSPA 0029 –
Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei.
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Suprafaţa ROSCI 0064 – Defileul Mureşului este de 32.003. hectare şi se
suprapune în proporţie de 36% peste teritoriul administrativ al judeţului Arad
(RO0051) şi în proporţie de 64% peste teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara
(RO0053).
Suprafaţa ROSPA 0029 – Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei este
de 55.660,3 hectare şi se suprapune în proporţie de 54% peste teritoriul administrativ
al judeţului Arad (RO0051), 11,2 peste judeţul Hunedoara (RO0053) şi în proporţie
de 34,8% peste teritoriul administrativ al judeţului Timiş (RO0054).

B.1.2. Tipuri de ecosisteme şi habitate.
ROSCI 0064 – Defileul Mureşului se remarcă prin prezenţa unui habitat de
interes comunitar - 91M0 Păduri balcano-panonice cu cer, gorun şi gârniţă
(Quercus petraea, Q. cerris, Q. frainetto), habitat ce ocupă circa 20% din suprafaţa
sitului.
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Conform datelor de specialitate, pe teritoriul sitului şi în vecinătatea sitului
mai apar şi alte asociaţii vegetale. Dominantă ca întindere este asociaţia CarpinoFagetum. Pentru documentare s-a folosit informaţia ştiinţifică existentă [Doniţă et
al., 2005], rezultând următoarea listă:
R4118 - Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus)
cu Dentaria bulbifera
Asociaţii vegetale: Carpino-Fagetum Paucă 1941
Tipuri de ecosisteme: 4116 Făget cu Asperula-Asarum-Stelaria, 4216 Făget cu carpen
cu Asperula-Asarum-Stellaria, 4316 Făget amestecat cu Asperula-Asarum-Stellaria
Valoare conservativă: redusă.
R4119 - Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus)
cu Carex pilosa
Asociaţii vegetale: Carpino-Fagetum Paucă 1941
Tipuri de ecosisteme: 4125 Făget cu Carex pilosa, 4225 Făget cu carpen cu Carex
pilosa. Valoare conservativă: redusă.
R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) şi
carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii
Asociaţii vegetale: Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975
Tipuri de ecosisteme: 5216 Gorunet cu carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria, 4616
Goruneto-făget cu Asperula-Asarum-Stellaria. Valoare conservativă: moderată.
Caracteristicile generale ale sitului ROSCI 0064 – Defileul Mureşului sunt
următoarele:
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ROSPA

0029

–

Defileul

Mureşului

Inferior-Dealurile

Lipovei

se

caracterizează printr-o zonă deluroasă cu multe păduri compacte de foioase şi zone
deschise de o valoare rar întâlnită dealugul Mureşului. Habitatele foarte diversificate
permit stabilirea unui număr mari de specii care sunt afectate de activitatea umană
doar într-o foarte mică măsură.
În pădurile de cer, gorun şi gârniţă din sit, cuibăreşte o mare populaţie de
ciocănitoare de stejar. Întâlnim efective importante la nivel naţional din 4 specii de
răpitoare, acest lucru fiind posibil din cauza condiţiilor excelente de cuibărit (păduri
bătrâne) şi de vânătoare. Cel mai important loc de hrănire al răpitoarelor şi al
berzelor albe şi negre este în lunca Mureşului, pajiştile de aici fiind indispensabile şi
populaţiei de cristel de câmp. În zonele deschise cu pâlcuri de copaci şi tufărişuri
găsim silvia porumbacă, caprimulgul şi sfrânciocul cu fruntea neagră.
Caracteristicile generale ale sitului Defileul Mureşului Inferior-Dealurile
Lipovei sunt următoarele:

B.1.3. Speciile care pot fi afectate prin implementarea PP.

ROSCI 0064 – Defileul Mureşului se evidenţiază prin prezenţa următoarelor
specii care pot fi afectate:
Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:
Evaluarea sitului

Populație
Cod

Nume

1335 Spermophilus citellus

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat Pasaj

40-80 i

Populație Conservare Izolare
D
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Evaluare
globală

Evaluarea sitului

Populație
Cod

Nume

1305 Rhinolophus euryale

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat Pasaj

Populație Conservare Izolare

P?

D

Evaluare
globală

1304

Rhinolophus
ferrumequinum

P

C

B

C

B

1303

Rhinolophus
hipposideros

P

C

B

C

B

1324 Myotis myotis

P

P

C

B

C

B

1310 Miniopterus schreibersi

P

P

C

B

C

B

1352 Canis lupus

P

C

B

C

B

1337 Castor fiber

100-150
i

B

B

B

B

1361 Lynx lynx

P

P

C

B

C

B

1354 Ursus arctos

P

P

C

C

B

C

1352 Canis lupus

P

P

C

B

C

B

1355 Lutra lutra

C

C

B

C

B

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului
92/43/CEE:
Evaluarea sitului

Populație
Cod

Nume

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat Pasaj

Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

1188 Bombina bombina

P

C

B

C

B

1193 Bombina variegata

P

C

B

C

B

1166 Triturus cristatus

P

C

B

C

B

1220 Emys orbicularis

R

D

Triturus vulgaris
ampelensis

P

C

B

A

B

4008

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă
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Specii de peşşti enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:
Evaluarea sitului

Populație
Cod

Nume

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat Pasaj

Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

1124 Gobio albipinnatus

C

B

B

C

B

1138 Barbus meridionalis

RC

B

B

C

B

1146 Sabanejewia aurata

C

B

B

C

B

RC

C

B

C

B

1130 Aspius aspius

RC

C

B

C

B

1160 Zingel streber

R

C

B

C

B

1159 Zingel zingel

R

C

B

C

B

2522 Pelecus cultratus

P

C

B

C

B

2511 Gobio kessleri

P

B

B

C

B

1149 Cobitis taenia

P

P

C

C

C

C

1145 Misgurnus fossilis

R

R

C

C

C

C

1134

Rhodeus sericeus
amarus

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:
Evaluarea sitului

Populație
Cod

Nume

1052 Euphydryas maturna

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat Pasaj

RC

Populație Conservare Izolare Evaluare globală
A

B

C

B

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE:
Cod

Nume

1428 Marsilea quadrifolia

Populație
V

Evaluarea sitului
Populație
C

Conservare Izolare
C

C

Evaluare globală
C

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
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Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Alte specii importante de floră şi faună:
Categorie

Cod

Peşti

2500

Alburnoides bipunctatus

Reptile

2432

Mamifere

Populație

Denumire științifică
RC

C

Anguis fragilis

C

A

2361

Bufo bufo

C

A

Mamifere

1201

Bufo viridis

R

C

Reptile

1283

Coronella austriaca

R

C

Reptile

1281

Elaphe longissima

R

C

Mamifere

1203

Hyla arborea

C

C

Reptile

1261

Lacerta agilis

C

C

Reptile

1263

Lacerta viridis

C

C

Reptile

1292

Natrix tessellata

R

C

Mamifere

1197

Pelobates fuscus

R

C

Reptile

1256

Podarcis muralis

R

C

Mamifere

1209

Rana dalmatina

C

C

Mamifere

1213

Rana temporaria

R

A

Mamifere

2351

Salamandra salamandra

R

A

Mamifere

2353

Triturus alpestris

R

A

Mamifere

2357

Triturus vulgaris

C

A

Reptile

1295

Vipera ammodytes

R

C

Reptile

2473

Vipera berus

V

A

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte
motive

ROSPA 0029 – Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei ocupă areal
situat pe dealurile înalte ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografic Mureş şi Bega,
caracterizat de vegetaţie mixtă (foiase, conifere), se protejează pentru:
C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex
crex);
C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene –
13 specii acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus),
barză neagră (Ciconia nigra), barză albă (Ciconia ciconia), caprimulg
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(Caprimulgus europaeus) ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), şerpar
(Circaetus gallicus), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), ciocănitoare neagră
(Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), huhurez mare (Strix
uralensis), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor) şi silvie porumbacă
(Sylvia nisoria).
Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE.
Evaluarea sitului

Populație
Cod

Nume

Residentă

Migratoare
Reproducere Iernat

A002 Gavia arctica
A022

Ixobrychus
minutus

A023

Nycticorax
nycticorax

Pasaj
3-4 i

10-15 p

Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

D
C

100-150 i

D

A026 Egretta garzetta

50-60 i

D

A027 Egretta alba

20-25 i

D

B

C

C

A030 Ciconia nigra

8-12 p

B

C

C

C

A031 Ciconia ciconia

40-50 p

C

B

C

B

A072 Pernis apivorus

80-110 p

B

B

C

B

A080 Circaetus gallicus

8-12 p

B

B

C

B

3-4 p

C

B

C

C

C

B

C

C

>60-70 p

B

B

C

B

3-4 p

B

B

C

B

C

B

C

C

C

B

C

C

C

B

C

B

A081

Circus
aeruginosus

6-8
i

A082 Circus cyaneus
A089 Aquila pomarina
A092

Hieraaetus
pennatus

A098

Falco
columbarius

A104 Bonasa bonasia

4-5
i
15-30 p

A122 Crex crex
A151

150-180 p

Philomachus
pugnax

100-120 i

D

A166 Tringa glareola

50-60 i

D

A197 Chlidonias niger

180-220 i

C

B

C

B

A215 Bubo bubo

2-3 p

C

B

C

B

A220 Strix uralensis

80-100 p

C

B

C

B
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Evaluarea sitului

Populație
Cod

A224

Nume

Residentă

Caprimulgus
europaeus

Reproducere Iernat

Pasaj

Populație Conservare Izolare

Evaluare
globală

600-800 p

B

B

C

B

30-50 p

C

B

C

B

250-280 p

C

B

C

B

A229 Alcedo atthis
A234 Picus canus

Migratoare

A236

Dryocopus
martius

150-170 p

C

B

C

B

A238

Dendrocopos
medius

22002300 p

B

B

C

B

A239

Dendrocopos
leucotos

40-50 p

C

B

C

C

A246 Lullula arborea

1800-1900
p

B

B

C

B

A307 Sylvia nisoria

100-120 p

C

B

C

B

A320 Ficedula parva

300-350 p

D

Ficedula
albicollis

1800-1900
p

C

B

C

B

A338 Lanius collurio

4000-4500
p

C

B

C

B

A339 Lanius minor

300-350 p

C

B

C

B

C

B

C

C

A321

A429

Dendrocopos
syriacus

50-70 p

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă
Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

Alături de speciile enumerate anterior şi cuprinse în formularele standard ale
celor două situri, mai pot fi afectate speciile de flora şi faună comuna ce se regăsesc
în zona proiectului propus.

B.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau
habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata
vecinătate a PP, menţionate în formularul standard al ariei naturale
protejate de interes comunitar.
De menţionat este faptul că formularul standard al ariei naturale protejate
(ROSCI0064 – Defileul Mureşului) nu are menţionat niciun taxon vegetal, iar ca
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habitate de interes comunitar apare unul singur, respectiv 91M0 Păduri balcanopanonice cu cer, gorun, gârniţă (Quercus petraea, Q. cerris, Q. frainetto), care nu se
află în aria în care este prevăzută dezvoltarea viitorului PP.

B.2.1. Flora de interes comunitar prezentă pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a
bazinului piscicol Sălciva.
Terenul pe care se situează amplasamentul destinat înfiinţării bazinului
piscicol se află în extravilanul localităţii Salciva.
Pe amplasamentul proiectului, vegetaţia este formată din asociaţii ruderale
spontane, specifice terenurilor nelucrate. În cadrul biodiversităţii cormofloristice
specifice zonei în care se doreşte dezvoltarea viitorului proiect se întâlnesc
preponderent plante ca: ştir (Amaranthus retroflexus), mohor (Setaria viridis),
volbură (Convolvulus arvensis), pălămidă (Cirsium arvense), tortel (Cuscuta
epithymum),

pir (Agropyron sp.), loboda porceasca (Atriplex tatarica), amorfă

(Amorpha fruticosa) şi exemplare de salcie (Salix sp.).
Lunca de pe malul stâng al râului Mureş formează actual terenurile agricole
aflate între localităţile Salciva şi Zam pe care predomină vegetaţia de cultură, zona
fiind utilizată în principal pentru cultivarea cerealelor (porumb, grâu, ovăz) şi a
leguminoaselor (ceapă albă - Alium cepa, usturoi- Alium sativum, morcov -Dauchus
carota, ridichi - Raphanus sativus, castraveti - Cucumis sativus, tomate- Solanum
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lycopersicum, cartofi - Solanul tuberosum, etc). Cu o pondere mai redusă, terenurile
sunt cultivate cu plante furajere, în special lucernă

- Medicago sativa, trifoi-

Trifolium sp. şi mai nou cu rapiţă (Brassica rapa oleifera).
În vecinătatea perimetrului de exploatare, pe malul stâng al Mureşului,
vegetaţia ierboasă formează o pajişte pe alocuri degradată care se continuă înspre sud
cu terenuri agricole iar vegetaţia arbustivă se dezvoltă inegal de-a lungul taluzului
malului pe o lăţime redusă (de cca 5-10 m) şi în pâlcuri mici, izolate, formate din
tufărişuri diverse.
Speciile de plante (flora) identificate pe aria de implementare a PP sau în imediata
vecinătatea acestuia sunt următoarele:

1.

Agropyron repens (L.) Gould. – pir târâtor

Plantă ierboasă perenă, cu rizom lung, repent, stolonifer. Tulpini înalte până la
150 cm, glabre. Frunze liniare, păroase pa faţa superioară. Flori dispuse în spiculeţe
lanceolate, grupate apoi în spice lungi. Înfloreşte în perioada iunie-iulie. Fructele
cariopse turtite, concrescute cu paleea. Specie comună în pajişti, terenuri cultivate,
margini de drumuri, de păduri, tufărişuri, de la câmpie până în regiunea montană.
Folostă ca plantă medicinală, furajeră, poate fi şi buruiană greu de combătut.

2.

Amaranthus retroflexus L. – ştirul

Plantă

din

familia Amarathaceae,

este

considerat o buruiană. Frunzele sunt comestibile şi au
gust

asemănător spanacului.

În

ceea

ce

priveşte

animalele domestice, precum vitele şi porcii, ştirul are
proprietăţi toxice. Populaţiile străvechi ale Asiei
menţionau această buruiană ca având rangul de regină
a nemuririi, aztecii o socoteau hrană a imortalităţii, iar grecii antici o denumeau
„amaranthus“, adică planta care nu moare.

3.

Alisma plantago-aquatica L. – limbariţă
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Plantă ierboasă perenă, cu rizom. Tulpina aeriană
ajunge până la 70 cm înălţime, este ramificată
terminal. Frunze natante lat-liniare, cele aeriene ovate
sau lat-ovate, cu baza cordată. Inflorescenţa de
dimensiuni mari, paniculată, cu flori albe. Înfloreşte în
perioada

iunie-august.

Fructe

polinucule.

Specie

comună, pe malul râurilor sau a apelor stătătoare.

4.

Avena fatua L. – odos, ovăz sălbatic

Specie ierboasă anuală cu tulpini erecte, articulate, neramificate, ce ajung la
120 cm. Frunze liniare, glabre. Flori grupate câte 2-3 în spiculeţe, care se dispun în
panicule laxe. Arista paleii inferioare este geniculată. Înflorirea se face în iulieaugust. Se poate întâlni ca buruiană în culturi sau în pârloage, ori ca specie ruderală,
din regiunea de câmpie până în cea montană.

5.

Atriplex tatarica L. – lobodă porcească

Plantă anuala dioica, care se inmulteste prin seminte, cu forme multiple, avand
o radacina pivotanta ramificata,

foarte asemanatoare cu

spanacul

salbatic.

Tulpina este foarte ramificata chiar de la baza, etalata, inalta de 80-100 cm, sectiunea
de la baza fiind aproape patrata. Frunzele adevarate sunt alterne, petiolate, de forma
ovala pana la lanceolata, frunzele inferioare pot avea forma ascutita, usor dintata, iar
cele superioare pe margini sunt mai mult sau mai putin verde inchis.

6.

Bidens tripartita L. – dentiţă

Plantă ierboasă anuală, cu tulpina erectă, ramificată de la bază, ce ajunge la 100
cm. Frunze opuse, ovate sau lanceolate. Flori centrale tubuloase, hermafrodite, cele
marginale ligulate lipsesc, dispuse în calatidii solitare. Înfloreşte în perioada iulieseptembrie. Fruct achenă, prevăzut cu 2-4 sete cu spini recurbaţi (rol în diseminarea
zoochoră). Specie comună în toate regiunile ţării, în zone umede.

7.

Brassica rapa L. – rapiţă

Specie ierboasă anuală sau bienală, cu rădăcina pivotantă şi tulpina înaltă de
100-150 cm, ramificată. Frunze lirat-penat-sectate. Florile galbene, dispuse în racem.
înfloreşte în perioada aprilie-august. Fruct silicvă comprimată, cu rostru, cu seminţe
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negricioase. Se cultivă ca plantă oleiferă sau pentru nutreţ şi adesea se sălbăticeşte,
devenind buruiană ruderală sau segetală.

8.

Cardus acanthoides L. – scai, scăiete

Plantă ierboasă bianuală, în primul an cu frunze în rozetă, în al doilea an
prezintă o tulpină ce poate ajunge la 100-150 cm înălţime, bogat ramificată, aripată,
cu aripi spinoase. Frunzele rozetei şi cele tulpinale lanceolate, spinoase. Flori roşii,
uneori albe, tubuloase, dispuse în calatidii solitare sau grupate câte 2-4 în racem.
Înfloreşte în perioada iunie-septembrie. Este o specie comună, vegetează în pajişti,
ca ruderală sau segetală.

9.

Cichorium intybus L. – cicoare

Plantă ierboasă perenă, cu tulpina erectă, înaltă de 30-120 cm, ramificată,
frunzoasă, la bază cu rozetă de frunze. Frunzele
rozetei şi cele tulpinale diferite morfologic, cele
bazale oblanceolate, cele tulpinale superioare ovatlanceolate. Flori ligulate, albastre, dispuse în
calatidii solitare sau grupate câte 2-3. Înfloreşte în
iulie-septembrie. Fructul achenă, obovată, cu papus
scurt. Specie comună, de la câmpie până în
regiunea montană, prin pajişti sau ruderală.

10.

Cirsium arvense (L.) Scop. - pălămidă

Plantă ierboasă perenă, cu tulpina erectă, ce ajunge la 50-150 cm. Frunzele
bazale dispar după înflorire, cele tulpinale lanceolate, au vârful lobilor spinoşi. Flori
roşii-violete, dispuse în calatidii ovoid-globuloase. Înfloreşte în perioada iunieaugust. Specie comună, în locuri necultivate, ca ruderală sau segetală, de la câmpie
până în regiunea montană, adeseori buruiană extrem de competitivă în culturi.

11.

Cirsium

lanceolatum

(L.)

Scop.

–

crăpuşnic, scai
Plantă ierboasă bienală, cu rădăcină pivotantă.
Tulpina erectă, înaltă de 50 – 150 cm, muchiată,
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păroasă, abundent ramificată. Frunze mari, sesile şi decurente pe tulpină, terminate
prin spini. Calatidii oval-conice, cu flori roşii. Înfloreşte în perioada iulie-octombrie.
Fructul achenă, cu papus. Specie comună, în locuri necultivate, islazuri, ruderală.

12.

Convolvulus arvensis L. - volbură

Volbura sau

rochiţa rândunicii este o

specie de plante, nativă Europei şi Asiei. Este o
plantă perenă, erbacee, căţărătoare sau târâtoare,
care poate creşte până la 2 m. Frunzele sunt
dispuse în spirală, de formă variată, lungi de 2–
5 cm, cu un peţiol de 1–3 cm. Florile au formă de
trompetă, cu diametrul de 1-2,5 cm, albe sau roz
pal, cu cinci dungi radiale mai închise la culoare.

13.

Cuscuta epithymum L. - tortel
Este o planta parazita, dicotiledonata, cu cerinte
mijlocii fata de temperatura. Planta are aspect de plasa,
radacinile adevarate lipsesc, iar planta isi procura
hrana prin haustori din planta gazda. Cuscuta are culori
variate în functie de specie (de la rosiatic la galben).
ATENTIE: este o buruiana de carantina fitosanitara!

14.

Dipsacus laciniatus L. - scaete

Plantă ierboasă bienală, cu tulpină erectă, spinoasă. Frunzele bazale dispuse în
rozetă, cele perechi opuse, amplexicaule. Flori palid violacee sau albe, grupate în
capitul. Perioada de înflorire: iunie-august. Specie comună ca ruderală sau pe
marginea apelor, mai ales în zone mai calde.

15.

Fraxinus excelsior L. – frasin; frasin comun

Arbore de mari dimensiuni, poate atinge 40 m înălţime şi 1 m diametru.
Înrădăcinarea se dezvoltă puternic lateral (trasantă). Tulpina este dreaptă şi
cilindrică. Scoarţa dezvoltă un ritidom negricios, nu foarte adânc crăpat. Coroana
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este rară, viguroasă, cu lujeri viguroşi. Frunzele sunt imparipenat compuse, mari, de
până la 40 cm lungime, cu 7-15 foliole. Florile sunt poligame sau hermafrodite.
Fructele sunt samare cenuşii-gălbui, oblong-lanceolate sau eliptice, de 2-4 cm
lungime.

16.

Gratiola officinalis L. – veninariţă, milostivă

Plantă ierboasă perenă, cu rizom repent şi tulpină fistuloasă, tetramuchiată.
Frunze opuse, lanceolate, trinervate. Flori albe, solitare. Înfloreşte în perioada iunie
– septembrie. Fructul cpsulă, oval-sferică, cu seminţe reticulate. Întâlnită sporadic în
regiunile de câmpie, în locuri umede, pe malurile apelor sau ale canalelor.

17.

Inula britanica L. - şovârvariţă

Plantă bienală cu tulpină erectă de cca 0,5 m. Frunze lanceolate, amplexicaule
(ce înconjoară tulpina cu baza limbului). Antodii mici, de 3-4 mm diametru, cu flori
ligulate şi tubuloase galbene. Fruct achenă. Plantă ruderală (zăvoaie, tufărişuri, vii,
livezi, margini de drumuri etc.) comună, mai ales pe soluri umede.

18.

Juncus effusus L. – spetează
Plantă ierboasă perenă, cu tulpina ce
ajunge până la 80 – 120 cm, cespitoasă, cu
rizom. Tulpină lipsită de frunze, cilindrică.
Florile în inflorescenţă de tip panicul, lax.
Înfloreşte în intervalul iunie – august. Fructul
capsulă ovoidală, cu seminţe castanii. Specie
comună, prin locuri umede, mai ales pe soluri
argiloase.

19.

Lathyrus pratensis L. – lintea pratului

Plantă ierboasă perenă, pubescentă, agăţătoare, cu
rizom. Tulpina tetramuchiată, ajunge la 60 -120 cm.
Frunze cu o singură pereche de foliole, cu stipele
sagitate sau liniar – lanceolate, terminate în cârcei.
Flori galbene, în racem lax. Înfloreşte în intervalul
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iunie – iulie. Fruct păstaie liniară, cu seminţe negre. Specie comună, în fâneţe,
tufărişuri, locuri umede.

20.

Lycopus europaeus L. - Piciorul lupului

Plantă erbacee perenă, cu rizom şi tulpini erecte ce ajung la 1,2 m înălţime.
Frunze opuse, lanceolate, penat-divizate, lobate la bază. Florile se găsesc grupate în
axilele frunzelor, în verticile dense; au structură bilabiată, cu antere exerte şi corola
albă. Fruct tetranuculă. Plantă palustră, spontană în fitocenoze erbacee din luncile
râurilor şi în habitate ruderale umede.

21.

Mentha arvensis L. – izma cerbului

Plantă ierboasă perenă, cu rizom şi stoloni. Tulpini ascendente sau târâtoare, de
până la 50 – 100 cm, ramificate, pubescente. Frunze ovate, eliptice sau rombiceliptice. Flori liliachii, dispuse în inflorescenţe axilare, globuloase. Înflorirea în
intervalul iulie – octombrie. Fructe nucule. Specie prezentă în locuri umede.

22.

Pastinaca sativa L. - păstârnac sălbatic

Plantă erbacee bienală, cu rădăcina pivotantă groasă, cu tulpini de pâna la 1,5
m. Tulpina este striată, cel mai adesea lipsită de peri (glabră). Frunze imparipenatcompuse, cu foliole ovoidale, lobate la bază. Umbela este compusă, lipsită de
involucru şi involucel. Flori galbene, fruct dicariopsă. Plantă de pajişti şi ruderală,
preferantă de staţiuni umede.

23.

Polygonum hydropiper L. – piperul bălţii

Plantă ierboasă anuală, înaltă de 25 – 60 cm, cu tulpina erectă roşietică. Frunze
lanceolate, adeseori cu o pată neagră în formă de V. Flori roşietice sau verzi, dispuse
în spice false. Înfloreşte în perioada iulie – septembrie. Fruct nuculă trigonă.
Întâlnită în locuri umede sau ruderală.

24.

Polygonum lapathipholium L. –

Plantă ierboasă anuală, înaltă de 20 – 80 cm, cu tulpina erectă, tomentoasă,
adesea roşie, noduroasă. Frunze ovat – eliptice, lanceolate sau liniar-lanceolate. Flori
alb-verzui sau roşietice, în spice false. Înflorirea în intervalul iulie – septembrie.
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Fruct nuculă lenticulară, neagră castanie. Plantă ruderală antropofilă, întâlnită şi ca
segetală sau în locuri umede.

25.

Potentilla anserina L. – coada racului

Plantă ierboasă perenă, cu tulpini numeroase, repente. Frunze lungi, penat
fidate. Flori galben-aurii, lung pedicelate. Înflorirea în perioada mai – august. Fruct
polinuculă. Specie comună, în fâneţe umede, pe izlazuri chiar ruderală.

26.

Potentilla reptans L. - cinci-degete

Plantă erbacee perenă, cu tulpini stolonifere ce se înrădăcinează la noduri. Flori
galbene, de 2-3 cm diametru, cu numeroase stamine. Fructe de tip polinuculă. Este
una dintre cele mai comune specii din România pe soluri umede, inclusiv mediutasate, pe malurile canalelor, a bălţilor, şanţurilor.

27.

Prunus spinosa L. - porumbar

Arbust spinos, sub formă de tufă deasă, nu
depăşeşte 4-5 m înălţime. Scoarţa este închiscenuşie, puţin crăpată. Lujerii sunt cenuşii,
pubescenţi, cei laterali sunt terminaţi într-un
spin. Frunzele sunt eliptice sau alungit-obovate,
de 2-4 cm . Florile sunt hermafrodite, solitare,
pedicelate, albe, mici. Fructele sunt globuloase, erecte sau pendente.

28.

Pyrus pyraster (L.) Burgsd – păr pădureţ

Arbore de până la 20 m înălţime, dar uneori rămâne sun formă arbustivă.
Tulpina prezintă ritidom solzos, friabil, slab brăzdat, iar coroana este puternic
ramificată, cu ramuri spinoase. Frunzele sunt mici, de 2-5 cm, lat eliptice sau rotundovate, cu vârf acut şi baza rotunjită. Florile sunt corimbe umbeliforme albe. Fructele
sunt poame obovoidale sau globuloase, de până la 3 cm lungime.
25. Ranunculus arvensis L. –
Plantă ierboasă anuală, cu tulpina de 20 – 30 cm, erectă, ramificată, glabră sau
pubescentă. Frunze divers sectate. Flori galbene, mici, înfloreşte în intervalul mai –
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iulie. Fruct polinuculă, cu nucule spinoase. Întâlnită ca buruiană segetală ori
ruderală.

29.

Ranunculus

repens

L.

–

piciorul

cocoşului târâtor
Plantă ierboasă perenă, cu rizom vertical şi
tulpină groasă, ascendentă, de 20 – 40 cm, ramificată.
Frunze

bazale

lung

peţiolate,

trisectate,

cele

superioare trifidate sau întregi. Flori numeroase,
galbene-aurii. Înflorirea în perioada mai – august.
Fruct polinuculă, cu nucule turtite, cu rostru scurt.
Specie comună, în păduri, fâneţe, livezi, şanţuri, locuri mlăştinoase, în culturi, pe
terenuri agricole.

30.

Robinia pseudoacacia L. - salcâm

Arbore ce poate atinge înălţimi de 25-30 m. Tulpina este dreaptă în paduri, dar
la exemplarele izolate este însă strâmbă, înfurcită şi noduroasă. Scoarţa prezintă
ritidom gros, adânc brăzdat longitudinal. Coroana largă, rară, luminoasă. Frunzele
sunt imparipenat compuse, cu 9-19 foliole, scurt peţiolate, eliptice sau ovate.
Fructele sunt păstăi scurt pedicelate, cu lungimi de 5-10 cm.

31.

Rosa canina L. – măceş; răsură

Arbust de până la 2-3 m înălţime, cu ramuri
arcuite, cu ghimpi puternici. Frunzele sunt imparipenatcompuse, de regulă cu 7 foliole, lungi de 2-4 cm, ovate
sau eliptice. Florile sunt roze sau albe. Fructul
poliachena, păroasa. Specie cu largă răspândire, în
zonele de deal şi munte, la margini de pădure sau
arborete rărite. Prezintă o amplitudine climatică largă.

32.

Rubus caesius L. – mur de câmp, mur, rug de mirişte.

Specie perenă, cu tulpini mature întinse pe sol, având spini recurbaţi rari pe
suprafaţa lor. Inflorescenţe din puţine flori, cu corole albe. Fruct polidrupă (mură).
Specie comună şi frecventă în tufărişuri, locuri ruderale şi ca buruiană de prăşitoare.
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33.

Salix alba L. – salcie albă

Arbore de până la 10-15 m înălţime. În zonele frecvent inundabile formează
rădăcini aeriene la înălţimi mari pe tulpină. Ritidomul este cenuşiu, adânc crăpat.
Coroana este neregulată, globuloasă, rară. Frunzele sunt lanceolate, lungi de 4-10
cm, la maturitate păroase pe dos. Florile dioice. Fructele sunt capsule.

Salix alba L.

34.

Salix capraea L.

Salix capraea L. - salcie căprească; iovă

Arbust sau arbore cu tulpina de regulă strâmbă. Scoarţa este netedă în tinereţe,
cenuşie, după care formează un ritidom subţire, puţin brăzdat. Coroana este
neregulată, rară. Frunzele sunt alb-tomentoase pe dos, groase, cu vârf acut răsucit, cu
marginea întreagă şi nervuri proeminente. Florile în amenţi erecţi.

35.

Salix cinerea L. - zălog

Arbust de până la 6 m înălţime. Lujerii sunt viguroşi şi au muchii longitudinale.
Frunzele sunt obovat-lanceolate, de 5-10 cm lungime, cu marginea neregulat crenată.

36.

Sambucus ebulus L. - boz

Plantă erbacee cu rizom de pe care pornesc tulpini ce ajung la 2 m înălţime. Ca
şi la soc, frunzele sunt opuse şi imparipenat-compuse. Flori albe în inflorescenţe
complexe. Fructele sunt drupe negre, sferice, cu diametru de sub 5 mm. Caracteristic
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plantei este mirosul neplăcut, inclusiv după uscare. Formează vetre (pâlcuri) pe
locuri bogate în nitraţi: stâne, margini de drumuri, liziere etc.

37.

Trifolium spp. - trifoi

Trifoiul este

un

gen

de

aproximativ

300

de specii de

plante

din

familia leguminoaselor, Fabaceae. Cea mai mare diversitate apare în zonele
temperate din emisfera nordică, dar există specii care trăiesc şi în America de
Sud şi Africa, incluzând altitudinile înalte de la tropice. Sunt plante erbacee mici
anuale, bienale sau plante perene cu viaţă scurtă. Frunzele sunt trifoliate (rareori 5sau 7-foliate), cu stipelele adnate pe peţioluri, iar florile sunt grupate în inflorescenţe
mici albe, roşii, violet sau galbene; păstăile mici, cu puţine seminţe, sunt închise
în caliciu. Trifoiul reprezintă o sursă de hrană pentru larvele unor specii
de lepidoptere (fluturi şi molii).
38.

Typha angustifolia L. - papură îngustă

Plantă perenă, cu rizom, ce poate depăşi înălţimea de 3 m. Spre deosebire de
papura lată, are frunze ce nu depăşesc 1 cm în lăţime şi prezintă un spaţiu de câţiva
centimetri pe axul inflorescenţei între grupa florilor femeieşti şi cea a florilor
bărbăteşti. Se întâlneşte pe marginea apelor stagnante sau lin curgătoare, uneori
împreună cu papura lată, şi în zone inundabile.
Lista floristică, însumând un număr de 38 taxoni, a rezultat în urma
deplasărilor pe teren şi a semnalărilor din literatura de specialitate a fost verificată în
vederea identificării unor taxoni specificaţi în anexele nr. 3, nr. 4 (A şi B) şi nr. 5A
ale OUG 57/2007. Dintre speciile semnalate în zona de desfăşurare a proiectului, nici
una nu figurează în anexele menţionate ale OUG57/2007.
O altă verificare s-a făcut pentru a evidenţia eventuali taxoni periclitaţi
(conform Dihoru et Negrean, 2009), nefiind identificat nici un alt taxon. Specii de
plante citate în formularul standard Natura 2000 a sitului Defileul Mureşului nu
există, aşa cum nu sunt citate nici alte specii semnificative pentru acest site
Natura 2000.
Alte specii prezente în flora din zona vizată de prezentul proiect, citate în
diverse liste ca specii periclitate, vulnerabile, rare, endemice, ameninţate (liste roşii)
sau aflate sub incidenţa unor legi (ordonanţe):
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a) specii de plante a căror conservare necesită desemnarea ariilor de conservare
şi care necesită o protecţie strictă [***, 2007 a]: nu au fost identificate;
b) specii de plante de interes comunitar a căror prelevare din natură şi
exploatare fac obiectul măsurilor de management [***, 2007 a]: nu au fost
identificate;
c) taxoni ameninţaţi la nivel global, european şi naţional [Sârbu, 2005]:
1) taxoni ameninţaţi la nivel global: nu au fost identificaţi;
2) taxoni ameninţaţi la nivel european: nu au fost identificaţi;
3) taxoni ameninţaţi la nivel naţional: nu au fost identificaţi.

B.2.2. Vegetaţia prezentă pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a PP.
Decelarea cenozelor vegetale şi identificarea lor s-a făcut pe seama
observaţiilor din timpul deplasărilor din teren, precum şi a lucrărilor de specialitate
care fac referire la vegetaţia zonei în care se doreşte dezvoltarea viitorului proiect
(Ardelean, 2006, Pop, 1978).
Conform datelor de specialitate, pe teritoriul de dezvoltare a proiectului NU au
fost identificate nici o asociaţie vegetală, terenul fiind acoperit de vegetaţie
ruderală.
În imediata vecinătate a PP NU a fost identificat habitatul prioritar 91M0 Păduri balcano-panonice cu cer, gorun şi gârniţă (Quercus petraea, Q. cerris, Q.
frainetto). Prezentăm în continuare descrierea acestuia, conform literaturii de
specialitate (Mountford et al., 2008):
B.2.3. Fauna de interes naţional şi/sau comunitar prezentă pe suprafaţa şi/sau în
imediata vecinătate a P.P. – Bazin piscicol.
Pentru identificarea speciilor de interes naţional şi/sau comunitar din zona PP
s-au efectuat observaţii pe parcursul a mai multe anotimpuri. Suprafaţa de studiu este
suprafaţa P.P. la care am adăugat perimetral o arie de siguranţa de 1 km laţime.
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Speciile de animale de interes naţional şi/sau comunitar identficate pe
suprafata sau în imediata vecinătate a PP sunt următoarele:
1.

Lepus europaeus (Pallas, 1778 ) – iepure de câmp 1
A fost identificat un singur individ pe suprafața de studiu. Se întâlneşte în

toate pădurile şi câmpiile de pe suprafața sitului
Natura 2000.
Bine camuflat, culoarea se confunda mai
totdeauna cu mediul.Spatele este cafeniu-galbui,
patat cu negru. Laturile mai mult galbene-ruginii.
Abdomenul este albicios. Gatul este galbencafeniu cu insertii de alb. Coada, deasupra,
cenusie intunecat cu aspect de pata neagra, dedesubt alba. Femela naste dupa o
perioada de gestatie de 42 de zile, 2-4 pui, mai rar 6 pui. Din primavara pana în
toamna, naste 3-5 generatii.
Se hraneste exclusiv cu vegetale, ierburi, lujeri, frunze, muguri, coaja unor
pomi fructiferi sau arbori tineri.
2.

Vulpes vulpes (Linnaeus 1758) – vulpe 2

La 500 m de amplasament, pe marginea râului a fost zarit un exemplar, fără ai putea
fi identificate urmele fizic în teren.
Considerăm că zona adiacentă proiectului este
utilizată

doar

pentru

hrănire,

fiind

pisibilă

existenţa unui număr de maxim 1-2 indivizi.
Vulpea este un mamifer carnivor, ce face
parte din familia Canidae, alături de lup, câine,
șacal, enot etc. Vulpea este mai mică decât câinele
obișnuit și evident mai mică decât lupul. Are între 7 și 10 kg, rar mai mult. Corpul
are sub 1 m lungime, iar coada stufoasă cca 30-40 cm.Corpul vulpii nu este mare,

1

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 5B – Specii de importanţă naţională ale căror prelevare din natură şi
exploatare fac obiectul măsurilor de management. Modificat de art I pct.20 din OUG 154/2008.
2

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 5B – Specii de importanţă naţională ale căror prelevare din natură şi
exploatare fac obiectul măsurilor de management. Modificat de art I pct.20 din OUG 154/2008.
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fiind destul de asemănător cu al câinelui, dar iese în evidență datorită cozii lungi și
stufoase, care are vârful alb. Blana este roșcată cu variaţii de la brun la gălbui.
Puii se nasc în vizuini subterane, o singură dată pe an, din martie până în mai.
De obicei, vin pe lume câte cinci frați, dar au fost studiate și cazuri extreme: un
singur pui sau 12 - la o singură naștere! Puii de vulpe sunt orbi la naștere, ochii lor
deschizându-se abia după a doua săptămână de viață. Părinții sunt foarte grijulii cu
micuții: mama este mereu în preajma puilor pentru a îi apăra, iar tatăl pleacă la
vânătoare pentru a asigura hrana întregii familii.

3.

Capreolus capreolus (Gray, 1821 ) – căprioara 3
Au fost identificate urmele activității a 2-3 exemplare, iar un exemplar a fost

identificat fizic în teren. Considerăm că suprafața de studiu (suprafaţa PP) este
utilizată pentru hrănire, fiind pisibilă existenţa unui număr de maxim 5 indivizi pe
suprafaţa efectivă a carierei.
Căprioara este

un mamifer rumegător

ce

aparține familiei Cervidae. Înălțimea la grebăn este
între 65–75 cm iar lungimea corporală poate varia
între 95 și 135 cm. Dimorfismul sexual este evident
datorită coarnelor care la ţap sunt considerate, ca şi
la celelalte cervide, o exteriorizare a caracterului
sexual secundar. Tapul, de 20 - 30 kg, este, de
asemenea, usor mai mare decat femela, care are doar 18 - 25 kg. Vara culoarea
ambelor sexe este rosie-brună sau rosie-cărămizie, iar iarna devine cenuşie, cu
oglinda albă, foarte vizibilă.
Căpriorul preferă pădurile şi crângurile, de la munte până la câmpie, precum şi
vastul spaţiu agricol din zona de câmpie. Foarte favorabile pentru specie sunt însă
trupurile mici de pădure, situate în mijlocul terenurilor cultivate agricol, de la
câmpie şi de pe coline.
Hrana: Ierburile, frunzele, lujerii, mugurii şi, mai rar, coaja unor arbori şi
arbusti tineri constituie hrana de baza în timpul iernii. La aceste sorturi se mai
3

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 5B – Specii de importanţă naţională ale căror prelevare din natură şi
exploatare fac obiectul măsurilor de management. Modificat de art I pct.20 din OUG 154/2008.
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adauga fructele de lemn câinesc, de măcies, de păducel, de arţar, ghinda, jirul şi
altele asemenea. în câmpul agricol se hrăneşte cu gramineele verzi, însămânţate
toamna, cu alte plante cultivate şi cu plante din flora spontană. Vara preferă culturile
agricole (de grâu, de ovăz, de soia etc.), în care, datorită modului selectiv de hrănire,
nu produce prejudicii.
4.

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – liliacul comun 4
În zonă au fost identificați indivizi, care folosesc arealul studiat pentru

hrănire. Se întâlneşte pe toată suprafața sitului Natura 2000.
Liliacul mare cu urechi de soarece – este o specie termofilă, predominant
sinantropă, adăpostindu-se în clădiri, garduri vii,
parcuri.
Specie în general migratoare, migrațiile
având loc pe direcția NV-SE. Începe să vâneze la
lăsarea nopții, cu precădere în plantații de foioase
sau mixte, cu tufişuri rare, păşuni, zboară la 0,510m de la sol, cu un zbor lent. Hrana constă în principal în coleoptere şi diptere,
lepidoptere mari şi ortoptere.
5.

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – liliacul mare cu potcoavă 5
Au fost observaţi în timp, indivizi care folosesc suprafața studiată pentru

hrănire. Se întâlneşte pe toată suprafața sitului Natura 2000.
Rinoloful mare cu potcoavă – specie predominant troglofilă, populează regiuni
calde, semiîmpădurite, de preferință calcare, cu ape stagnante şi curgătoare, până la
800 de m altitudine. Specie mai mult solitară, dar formează şi colonii. Hibernează
exclusiv în subteran, în pivnițe, cariere subterane, peşteri.
Specie sedentara, poate parcurge 20-30 km între adăposturile de iarnă şi cele
de vară, deplasarea maximă cunoscuta: 180 km.

4

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 3 – Specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
onservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică.
5

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 3 – Specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
onservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică.
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Este un vânător solitar, care nu se indepărtează de un ecoton împădurit; începe
să vâneze odată cu venirea nopții cu un zbor lent, la o înălțime mică – 0,30-3m, în
zone deschise semiîmpădurite, de-a lungul falezelor şi lizierelor păşunate de ovine şi
bovine.

Hrana constă în insecte mari aparţinând în principal lepidopterelor şi

coleopterelor Scarabeidae şi în secundar dipterelor şi himenopterelor.
6.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – liliacul mic cu potcoavă 6
Au fost identificati indivizi pe suprafața de studiu. Foloseste suprafata în

cauză doar pentru hrănire, întâlnindu-se pe toată suprafața sitului Natura 2000.
Liliacul mic cu potcoavă – specie predominant troglofilă, se întâlneştela la
câmpie şi în regiunile calde, în special calcaroase. Vara se întâlneşte până la
aproximativ 2000m, în diferite construcții cu spații mari şi compartimente, în partea
sudică a țării folosind cavitățile naturale sau artificile la fel de mari, în care de
asemenea pot patrunde în zbor. Hibernează în peşteri, galerii de mină, pivnițe, în
grupuri de până la 300 de indivizi, din octombrie până la sfârşitul lui aprilie la o
temperatura de 6-9°C (4-12°C) şi umiditate foarte ridicata.
Începe să vâneze la puțin timp după apusul soarelui, are un zbor rapid, cu
bătăi de aripi audibile, vânează la mică înălțime – până la 5m -, în păduri de foioase
sau mixte, de vârstă media sau mature, în zone semiîmpădurite, pajişti naturale
înconjurate de liziere de arbori, crânguri. Specie semisinatropă (Decu et al. 2003).
Hrana capturata, inclusiv de pe ramuri şi de pe pietre, constă în principal în diptere
(nematocere nocturne respectiv ciclorafe diurne, în lepidoptere, neuroptere,
coleoptere, himenoptere, araneide, hemiptere, trihoptere etc.).
7.

Phasianus colchicus (Linnaeus 1758 ) – fazan 7
Au fost identificati 2 indivizi în lunca adiacentă proiectului propus. Foloseste

suprafaţa din lunca Mureşului pentru hrănire şi adăpost pe timpul iernii, întâlninduse pe suprafeţe întinse din ROSCI 0064 – Defileul Mureşului, ROSPA 0029 –
Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei.

6

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 3 – Specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
onservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică.
7
Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 5C şi 5D – Specii de interes comunitar a căror vânătoare şi
comercializare este permisă.
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Fazanul denumit şi „Fazanul de vânătoare” este o pasăre care a fost adusă
în România de om deja din timpul romanilor. Este originar din Asia.
Masculul are o coadă lungă bifurcată,
iar penajul auriu cu pene pestrițe alb cu
negru, sau galben cu cenușiu. Capul este
albăstrui cu reflexe verzui. Femela are
penajul de culori mai spălăcite de nuanțe
galben cu cenușiu. Este o pasăre poligamă
(un cocoș având 5 -6 găini), sedentară, care
nu migrează iarna ci numai în căutare de
hrană. Pentru a menține constant efectivul de păsări există în prezent crescătorii de
fazani, puii eclozionând în incubatoare.
Localizarea fazanului în teren depinde de anotimpuri. Primăvara cînd vegetația
începe să se ridice și să ofere adapost, fazanul iese la cîmp, la început la culture de
păioase și mai tîrziu în porumbiști. Toamna cînd cîmpul este dezgolit fazanul se
retrage din nou la adăpostul pădurii, iar în lipsa acestuia în stufărișuri, culturi de
protecție și orice vegetație care îi poate oferi adăpost. Manifestă o slabă fidelitate
față de locul unde a crescut.
8. Alcedo atthis (Linnaeus, 1858) – Pescăraş albastru 8.
În aria de studiu au fost observat 1 individ. Zona sitului poate fi utilizată de
specie atât pentru hrănire cât şi pentru reproducere, aceasta regăsindu-se pe aproape
toată suprafața sitului şi în siturile vecine.
Descriere şi ecologia speciei: Specie tipică faunei Europene, este una din cele mai
frumoase

specii

sedentare

din

România.

Cuibăreşte în lungul râurilor şi canalelor încet
curgătoare, cu maluri nisipoase şi abrupte, în
care işi sapa cuibul. Habitatele de hrănire sunt
în special cursurile de apa, lacurile şi zone
umede (bălti cu apă puţină şi mlaştini) din zona
unde cuibăreşte.

8
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Populaţia din România: în etapa actuală, efectivele clocitoare s-au redus foarte mult,
având o răspândire dispersată, fiind legată de firul văilor cu un curs domol şi cu maluri
propice realizării galeriei pentru cuib.
Habitatul preferat: cursuri de apă, braţele moarte şi zonele mlăştinoase, pe vegetaţia
natantă (în principal cornaci) a heleşteelor din zonă.
8. Ciconia ciconia (Brisson, 1760) – barza alba 9
În zona studiată au fost observaţi 2 indivizi şi nici un cuib. Specia se
întâlneşte pe toată suprafața sitului Natura
2000, aici cuibărind circa 10- 15 de perechi.
Descriere şi ecologia speciei: Specie
ce soseste la noi în ţară primăvara. Sociabilă,
s-a adaptat la convieţuirea în apropiere de om.
În general, perechea foloseşte un singur cuib
mai multi ani la rând.
Păsări mari, cu picioare înalte, gâtul lung şi ciocul lung, drept, în forma de
con, de culoare roşie. Penele corpului sunt albe, iar remigele negre. Picioarele au
culoarea roşie la adult. Barza albă se hrăneşte cu animale mici, broaşte, peşti, pe care
le vâneazâ în locuri deschise, unde exista umiditate. Zborul berzei albe, este relativ
lent, planat şi static, în timpul caruia îşi ţine gâtul drept, întins către înainte. Este
răspândită în toată ţara, dar populaţii mai însemnate are în partea de vest a
ţării (jud. Satu-Mare, Bihor, Arad, Timiş, etc.) respectiv în sud-estul
Transilvaniei (jud. Sibiu, Braşov, Harghita).
Reproducerea: cuibul este construit din crengi, trestie, iarbă, beţe, rădăcini,
pământ şi multe altele. El este amplasat pe un loc înalt, în copaci, stâlpi de
electrificare, cosuri de case etc, fiind folosit şi întreţinut de aceeaşi pereche ani de-a
rândul. Femela depune 3- 5 oua de culoare albă, ce sunt clocite pe timpul zilei
alternativ de ambii parteneri. Dupa aproximativ 33 de zile are loc treptat eclozarea,
puii rămânând în cuib încă 2 luni, părăsindu-l pe sfarsitul lunii iulie.
Habitatul preferat: Barza este prezentă pe lângă terenuri umede, canale de
desecare, mlastini sau pe marginea bălţilor, evita zonele împădurite întinse. Toamna
migreaza spre sud, în Africa.
9

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 3 – Specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de
conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică.

Pagina 60

9.

Carduelis carduelis (Linneus, 1758) – sticletele 10
La nivelul suprafeţei studiate au fost

identificați

7

indivizi.

Având

în

vedere

biologia şi ecologia speciei, considerăm că
aceasta

poate

utiliza

suprafeţe

limitrofe

proiectului atât pentru hrănire cât şi pentru
reproducere.
Sticletele

face

parte

din

familia Fringillidae, este o pasăre cu penele
viu colorate cu roșu, negru, alb și galben, fiind una dintre cele mai cunoscute păsări
de talie mică, din România.
Sticletele este răspândit din Europa Occidentală până în regiunile centrale
din Siberia, Africa de Nord, Asia Centrală, Asia de Sud-Vest. În Australia, Noua
Zeelandă și unele insule din Oceania a fost dusă de om. Penajul viu colorat în
regiunea ciocului este roșu, iar ceafa, coada și aripile sunt colorate negru cu galben,
pe când restul corpului este cafeniu. Această caracteristică ajută păsărea la marcarea
revirului, și la asigurarea succesului în reproducție.
10.

Carduelis spinus (Linneus, 1758) – scatiul 11
În zona vecină amplasamentului au fost

zărite un număr de 5 exemplare. La nivelul
sitului populația este destul de bine reprezentată.
Este o pasăre de talie mică (12 cm) din
familia sticleților (Fringillidae). Scatiul prezintă
un dimorfism sexual, masculul având penajul de
culoare verde, creștetul capului negru, iar aripile
și partea inferioară a corpului galbene. Femela este de culoare spălăcită având
pântecul alb.

10
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11.

Nycticorax nycticorax (Forster, 1817) - stârc de noapte 12.
În vecinătatea amplasamentului a fost identificat un individ de stârc de noapte.

Specia se poate întâlni pe toată suprafaţa sitului Natura 2000, aici cuibărind circa 3
perechi.
Descriere şi ecologia speciei: Oaspete de vară – specie migratoare de origine
mediteraneană, întâlnit în regiunile cu mlaştini şi bălţi de apă dulce sau sărată.
Cuibăreşte în copaci în colonii cu alţi stârci. În etapa actuală, efectivele nu sunt
foarte numeroase, specia fiind prezenta în Lunca şi Delta Dunării, în zonele
inundabile de pe cursul marilor râuri din ţară. Populaţia
din România depăşeşte 6500 perechi (recensământul din
1985). Penajul corpului este cenusiu, crestetul şi spatele
fiind negre-verzui. Partea posterioara a abdomenului
este galbena - rosiatica. Pe cap prezinta pene lungi
(egrete) de culoare alba. Faţă de adulti, coloritul
exemplarelor tinere este uniform cafeniu, cu pete
albicioase mărunte. Vaneaza pesti, vietati acvatice, pe
la apusul soarelui şi pe intuneric.
Reproducerea: Femela depune între 3 şi 5 oua de culoare verzi – albastrui,
oua ce sunt clocite în parteneriat de ambii parinti timp de de 22 de zile.
Habitatul preferat: cuibăreşte în arborete de înălţimi diferite. Se hrăneşte în
zonele cu luciu de apă, nu prea adânci.
12.

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838 ) – guguştiuc 13
A fost întâlniţi un număr de 3 exemplare în
zona drumului de acces. La nivelul sitului
populația

este

bine

reprezentată

în

jurul

sedentară

din

localităţilor din sit.
Este

o

familia Columbidae,

12

pasăre

ordinul Columbiformes,
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asemănătoare cu porumbelul sălbatic. Are penajul cenușiu-brun pe spate și pe
pântece, cu o dungă neagră pe gât, lungimea de circa 28 cm și este originar din Asia
Mică.
Este prezent tot timpul anului, cuibărind în arbori şi arbuşti din regiunile
deluroase şi de şes, cuibărește însă numai în localități sau în imediata apropiere a
acestora, pentru a fi la adăpost de păsările răpitoare de ouă ca stăncuța, coțofana,
gaița, cioara grivă. Cuibărește aproape în tot timpul anului, putând scoate 3-5 rânduri
de pui între lunile martie și noiembrie. Ponta, din 2 ouă albe, este clocită ca și la
celelalte columbide, alternativ de ambii părinți. Incubația durează 14-16 zile, după
care puii mai sunt acoperiți de părinți, circa 10 zile. Puii sunt hrăniți cu o secreție
generată de gușa părinților.
13.

Coccothraustes coccothraustes (Linneus, 1758) – bot gros 14
A fost întâlnit un exemplar în zona drumului de acces. La nivelul sitului

populația este destul de bine reprezentată în
păduri.
Este prezent vara şi iarna, cuibărind în
arbori şi arbuşti din regiunile deluroase şi de
şes, îndeosebi în pădurile luminoase. Ouăle
verzi-albăstrui, gri sau cenuşii, pătate cu
negru, în număr de 5, sînt depuse prin
aprilie—mai. Incubaţia durează 13—14 zile;
cloceşte mai ales femela. Exemplarele inelate iarna şi timpuriu primăvara, la noi, şi
regăsite toamna în Italia indică o migraţie de iarnă dinspre vestul Europei, spre est.
14.

Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – ciocănitoarea de
grădină 15
Au fost identificați 2 indivizi pe suprafața analizată. Zona studiată poate fi

utilizată de specie atât pentru hrănire cât şi pentru reproducere, aceasta regăsindu-se
pe aproape toată suprafața sitului Natura 2000.

14
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Specie diurnă, insectivoră, solitară şi sedentară care se poate însă asocia în
timpul iernii stolurilor polispecifice eratice (piţigoi,
auşei, gaiţe), aflate în căutare de hrană.
Cuibăreşte

în

scorburi

naturale

pe

care

le

fasonează. Arborii preferaţi sunt: nucul, cireşul, prunul,
dudul, salcâmul, plopul argintiu, plopul negru uneori
salcia, ocazional în oricare arbore din parcuri sau grădini
(Glutz, 1980). Distanța de la sol a cuibului variază între
(0.8)2.0 m şi 4.0(15) m. Există o singură pontă pe an; au
fost găsite şi ponte de înlocuire a primului cuibar, urmare
a distrugerii prin prădare sau alţi factori exogeni Depune
între 4 şi 7 ouă, de regulă 5, alb sticlitoare.
15.

Ficedula albicollis (Bechst., 1795) – muscar gulerat 16
Au fost identificați 3 indivizi pe suprafața studiată. Arealul studiat poate fi

utilizat de specie pentru hrănire şi mai puţin pentru reproducere, având în vedere că
în zona studiată nu există arbori bătrâni cu scorburi. Specia se întâlneşte în toate
pădurile de pe suprafața sitului Natura 2000.
Ficedula albicollis este oaspete de vară şi cuibăreşte în pădurile întinse cu
frunze căzătoare, în grădini şi în parcuri. Cuibul este plasat în scorburi, la cca 1,6 m
de sol, în care depune 5-7 ouă de culoarea cerului. Perioada de depunere poate fi
localizată ca timp în ultimul pătrar al lui aprilie, începutul lui mai până în iunie-iulie.
Incubaţia durează 12-13 zile iar intervalul nidicol al puilor 14 zile.
Specie diurnă, insectivoră prin excelenţă, preferă zonele împădurite unde
există şi o alternanţă cu luminişurile, cu rariştile, aşa cum este de găsit şi la margine
de poiană; densitatea mai mare a speciei este de aşteptat, ca la toate paseriformele, în
ecoton şi în perioada de cuibărit acolo unde sunt prezenţi arborii cu scorburi. Este o
pasăre a pădurilor de foioase dar şi a pajiştilor umede cu sălcii cum sunt de întâlnit
în ROSCI0064 şi ROSPA0029.
16.

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – grangurul 17

16
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A fost auzit cântatul unui singur exemplar de grangur pe suprafaţa studiată. La
nivelul sitului populația este bine reprezentată în păduri.
Pasăre migratoare, foarte sperioasă, este dificil de zărit, petrecându-şi timpul
în varful copacilor. Pare agitat, adesea în miscare.
Adultul mascul galben stralucitor cu negru, femela
şi masculul de un an verzui deasupra şi albi-galbui
cu striaţii dedesubt. Zborul, destul de asemanator
cu al unui sturz. Cântecul este un fluierat sonor,
modulat, cu multe variante – aceeasi pasare
variaza, de obicei, detaliile strigatelor. Chemarea
masculilor, un simplu “ui-uu”. Strigatul de alarmă
este aspru, nazal: “che-e” (seamana cu glasul gaitei).
Grangurul cuibăreşte în păduri din regiuni cultivate, preferând arbori cu
coroane bogate.
17.

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – graurul comun 18
Au fost identificați 7 indivizi în zona adiacentă proiectului propus. Zona

studiată poate fi utilizată de specie atât pentru hrănire cât şi pentru reproducere,
aceasta regăsindu-se pe aproape toată suprafața sitului Natura 2000.
Graurii, reprezentanti ai familiei Sturnidae, pot fi caracterizati dupa aspectul lor
ca fiind reproduceri în miniatura ale corvidelor. Desi au
o conformatie zvelta, dau impresia de pasari viguroase.
Zborul lor grabit şi zgomotos este sustinut de bataile
rapide ale aripilor. Pe sol se deplaseaza cu un pas
clatinat, dar sigur şi vioi. Toate speciile de graurii sunt
agitate, preocupate şi foarte galagioase. Corpul lor
dolofan este acoperit de un penaj intunecat. Sunt pasari
gregare, extrem de raspandite în Eurasia.
Cel

mai

cunoscut

reprezentant

al

familiei

Sturnidae este graurul european (Sturnus vulgaris), care a fost aclimatizat în America
de Nord la sfarsitul secolului al XIX – lea. Primavara penajul masculului este negru,
17
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cu nuante de verde şi purpuriu. Penele partii anterioare a corpului au varful galben
deschis, iar aripile sunt negre-cenusii, cu o margine maro-roscata. Femela, care poate
atinge cca. 20 cm. în lungime, nu este la fel de sclipitoare şi lucioasa ca masculul.
Dupa naparlire, toate penele au varfurile de culoare cafeniu deschis, iar pieptul este
acoperit de varfuri albicioase, astfel incat pasarea are un aspect punctat.
Desi cea mai mare parte a graurilor traiesc în pădurile mari, o parte
considerabila s-a obisnuit sa convietuiasca cu omul, în special datorita faptului ca
acesta le ofera ocazii de cuibarit în curti şi gradini. Graurii îşi instaleaza cuibul în
scorburi, pe langa case, în crapaturile zidurilor sau sub capriori, iar acesta consta
intr-o aglomerare dezordonata de paie, iarba şi pene moi. Femela depune o ponta de
5-6 oua, de un albastru palid, lucioase şi lunguiete, pe care le cloceste vreme de 14
zile.
18.

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – gaiţa 19
Au fost identificați 2 indivizi în vecinătatea proiectului propus. Zona vecină

proiectului poate fi utilizată de specie atât pentru hrănire cât şi pentru reproducere,
aceasta regăsindu-se pe aproape toată suprafața sitului Natura 2000.
Pasăre din familia corbului (Corvidae), de mărime mijlocie (32 - 35 cm) având
o greutate de ca. 170 g. Penajul gaiței este cenușiu-roșcat, aripile având culoare
pestriță de un albastru deschis punctat cu negru. Ea poate imita glasul unor păsări din
pădure sau alte sunete percepute de pasăre. În caz de pericol, atenționează alte
animale prin strigăte de alarmă.
Cuibul

este

construit

de

gaițe

la

începutul lui aprilie, din crengi și paie, căptușit
cu mușchi, fiind situat în copaci la o înălțime
de 2 - 10 m. Femela depune în cuib o dată pe
an, la sfârșitul lunii aprilie, 5 - 7 ouă de culoare
albastră verzuie. Puii eclozionează la 16 - 20 de
zile.
Pasărea consumă începând de la hrană de

19
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natură animală (pui de pasăre, ouă) până la semințe, fructe, insecte și larvele
acestora. Semințele le depozitează ca rezervă pentru iarnă în scorburi sau sub scoarța
copacilor, acest obicei al lor contribuind la răspândirea unor specii de plante.
Gaițele sunt răspândite în Europa, Africa de Nord și Asia până în Japonia.
Preferă biotopul pădurilor mixte de conifere sau de foioase, dar poate fi întâlnită și
în parcuri, revirul unei păsări fiind de ca. 25 ha.
19.

Pica pica ( ) – coţofana 20
Au fost identificați 2 indivizi pe suprafeţele vecine propiectului propus. Zona

studiată poate fi utilizată de specie atât pentru hrănire cât şi pentru reproducere,
aceasta regăsindu-se pe aproape toată suprafața sitului Natura 2000.
Specie de păsări din familia Corvidae, răspândită în Eurasia, Africa de
Nord și America de Nord. Locul unde poate fi întâlnită cel mai frecvent este Europa.
Păsările încep să fie active înainte de răsăritul soarelui, și încetează activitatea
înainte de apusul soarelui. Ele trăiesc în timpul reproducției în perechi, iar în afara
perioadei de împerecheri trăiesc în grupuri. Iarna aceste grupuri pot alcătui stoluri cu
până la câteva sute de păsări.
Coţofana se hrănește și cu cu hrană vegetală, dar mai ales animală, hrana
constând din insecte, larve, viermi, păianjeni, melci, ectoparaziții de pe vaci și oi.
Pasărea consumă cadavre de vertebrate, mamifere mici, șoareci, amfibii, șopârle, și
pui de pasăre sau fură ouăle din cuiburi. Hrana vegetală este compusă din fructe,
semințe sau ciuperci. Mai ales toamna depozitează hrana în locuri ascunse, de obicei
în pământ.
Coţofana se poate întâlni în regiunile de șes, ca și în zonele de munte până la
altitudini de 2.500 m. Păsările din această specie pot trăi în locuri diferite, de
exemplu pășuni, tufișuri, pâlcuri de copaci sau la liziera pădurilor. De asemenea
preferă apropierea apelor; pot trăi și în regiuni de smârcuri sau în stufăriș, mai rar în
păduri. Preferă locurile deschise luminoase, ca parcuri, grădini sau terenuri agricole.
20.

20
21

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) – cioara de semănătură 21
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Au fost identificați 3 indivizi pe suprafeţele agricole vecine proiectului
propus. Zona studiată poate fi utilizată de specie atât pentru hrănire cât şi pentru
reproducere, aceasta regăsindu-se pe suprafața sitului Natura 2000.
Cioara de semănătură este una dintre cele 4 specii europene de păsări care fac
parte din punct de vedere taxonomic din genul Corvus, familia Corvidae. Varianta
cea mai mare dintre C. frugilegus frugilegus are un cioc puternic cu penajul negru,
fiind răspândite din Europa de Vest până în stepele din Asia, ținutul Altai.
Este o zburătoare bună, putând fi ușor recunoscută după croncănit, care își
schimbă tonul după situațiile când pasărea este agresivă sau își salută perechea. Sunt
păsări active ziua, putând fi văzute pe ogoare de la răsăritul soarelui până în amurg.
Cuibul îl au în arbori și trăiesc în colonii mari, zburând în stoluri, pe ogoare. Ele pot
fi sedentare sau păsări migratoare în funcție de temperaturile scăzute din regiunea
unde trăiesc. Ciorile sunt monogame, cuibul fiind așezat pe copaci, sub poduri,
tufișuri. Ponta maximă constă din 9 ouă cenușii verzui, clocite 16–19 zile de femelă,
care e hrănită în acest timp de mascul. Puii stau în cuib până la vârsta de 1 lună, timp
în care sunt hrăniți de ambii părinți. La vârsta de 1 an tineretul este apt pentru
reproducție.
Ca și celelalte păsări din această familie, ciorile consumă hrană de natură
vegetală și animală, de la viermi, melci, insecte, larve, mamifere mici, de exemplu
rozătoare, sau ocazional păsărele sau ouăle acestora, cadavre, fructe, diferite semințe
vegetale ca și cele de pe semănătură pe care le scot cu ciocul din pământ.
Cioara de semănătură este o pasăre care trăiește în grupuri relativ mari, în regiunile
de șes, de deal cu păduri, câmpuri și pe ogoare, putând fi destul de greu diferențiată
de „cioara neagră” (Corvus corone).
Ea este răspândită din vest- Irlanda, Marea Britanie, Franța șiSpania de Nordpână

în

stepele

din Austria și Italia.

din Altai.

Nu

Limita

de

trăiește

în Elveția sau

răspândire

spre

unele
nordul

regiuni
Europei

este Danemarca, Suedia de Sud, și regiunea de sud-est a Mării Negre și Mării
Caspice. În lunile de iarnă se retrage în sudul Balcanilor- Grecia și Turcia. A fost
introdusă cu succes de om în Noua Zeelandă unde în prezent este energic decimată.
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21.

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) - Codobatura 22
Au fost întâlniți 2 indivizi, pe vegetaţia din vecinătate. Este o pasăre de

dimensiuni

mici,

din

familia Motacillidelor.

Trăieşte

pe

arii

extinse,

în Europa, Asia şi nordul Africii. Exemplarele din nordul Europei şi Asiei, migrează
iarna în sud, uneori până în nordul Africii, dar cele din regiunile cu climă mai blândă
rămân sedentare.
22.

Hyla arboricola (Taylor, 1941) – brotacelul 23
Au fost întâlniți 3 indivizi, pe vegetaţia din vecinătate. La nivelul sitului

ocupă suprafețe largi, în special în zona pădurii dar şi în pajiştile din lunca
Mureşului.
Lungimea la adult 4-5 cm. Capul mai lat decat lung, botul scurt, rotunjit, ochii
laterali, timpanul foarte vizibil. Dintii pozitionati pe doua grupe mici transversale
sau usor oblice, intre choane. Membrele sunt lungi prezentand discuri adezive
caracteristice la varful degetelor. Degetele anterioare sunt usor palmate la baza.
Pielea este neteda, stralucitoare dorsal, granuloasa ventral (in afara de gat la mascul).
Masculul are un sac vocal mare, brun-galbui, sub gat, care cand este gol pare un pliu
al pielii.Umflat, sacul vocal apare mai mare decat capul. Culoarea variaza în functie
de mediu: dorsal verde deschis, galben sau albastrui-cenusiu sau negru, uniform sau
cu pete intunecate. O dunga neagra sau cafenie porneste de la ochi, pana la baza
femurului, în regiunea lombara formeaza o bluca indreptata în sus. Gatul la femela
este cenusiu-violet iar la mascul cafeniu-auriu. Abdomenul este alb, degetele fiind
galbene sau roz.
Femela depune pana la 1000 oua, mici, în pachete dense, de marimea unei nuci,
pe plante sau care cad la fundul apei. Dupa 12 zile ies larvele (aspect ovoidal cu o
coada de 1,5-2 ori mai lunga decat corpul), iar dupa 3 luni tinerii au caracterele
adultilor şi parasesc apa. Dupa 3 - 4 ani sunt capabili de reproducere.
Se hraneste cu insecte zburatoare, în special muste, pe care le prinde cu limba
sa lipicioasa.
Prefera zonele impadurite, cu tufisuri sau stufarisuri. Pentru reproducere prefera
baltile temporare cu vegetatie bogata, marginite cu stuf sau papura. Specie foarte
22
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23
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rezistenta la frig şi uscaciune. Este singura specie de broasca arboricola din fauna
noastra.
23.

Rana esculenta (Linnaeus, 1758) – broască mică de lac, broască verde 24
A fost identificat un singur exemplar, în lunca adiacentă. La nivelul sitului

ocupă suprafețe largi, în special în litiera pădurii dar şi în pajiştile din lunca
Mureşului.
Masculul 6 - 9 cm, femela 9 - 12 cm.
Spatele

verde,

uneori

cafeniu,

cenusiu,

albastrui, verde-albastrui sau intunecat cu pete
şi marmorari neregulate, cafenii sau negre,
uneori

cu

dunga

pe

sira

spinarii,

mai

luminoasa. Capul prezinta un bot rotunjit sau
prelung

ascutit.

Ochii

foarte

proeminenti

asezati latero-superior. Dintii sunt dispusi în
doua grupe transversale sau usor oblice. Timpanul este evident. Degetele posterioare
complet palmate în timpul reproducerii; toate degetele cu tuberculi subarticulari mai
mult sau mai putin mari. Pielea este neteda, sau mai mult sau mai putin aspra.
Prezinta cate un pliu dorso-lateral proeminent. Masculul are doi saci vocali umflati.
în timpul reproducerii, la baza degetului gros anterior, are o pernita cafenie,
evidenta.
Femela depune pana la 5000 de oua, în gramezi mari, care cad la fundul apei.
Intre 5 - 7 zile ies larvele (corp ovoidal cu coada mai lunga decat corpul), care dupa
doua saptamani devin mormoloci. Dupa 3 luni apar broscutele.
Se hraneste cu moluste, insecte, viermi, larve şi icre fiind daunatoare faunei
piscicole. Poate fi gasita în aproape orice tip de habitat, predominant acvatica .
24. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – rădaşca 25
Au fost identificat 1 individ pe suprafața studiată. La nivelul sitului este larg
răspândit în toate zonele împădurite.
24

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 5B – Specii de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi
exploatare fac obiectul măsurilor de management. Modificat de art I pct.20 din OUG 154/2008.
25
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Ciclul de viaţă se întinde pe durata a 4-6(7) ani (de obicei 4 ani), cea mai mare
parte a vieţii fiind petrecută în stadiul de larva (3-6 ani). Stadiul de adult activ este
foarte scurt de doar 2-3 luni (femelele având o viaţă mai lungă).
Adulţii apar începând cu sfârşitul lui mai şi se pot observa până în august, spre
sfârşitul sezonului se pot vedea mai ales femelele în căutarea locurilor pentru
depunerea ouălelor. Adulţii se hrănesc rar cu seva arborilor dar sunt în principal
conduşi

de

instinctul

de

împerechere.

Femelele depun circa 50 de ouă în mai multe
ponte. Pentru fiecare pontă femela caută un
lemn putrezit îngropat în care pregăteşte un
loc

pentru

depunerea

ouălelor

prin

mărunţirea acestuia cu mandibulele.
După o dezvoltare embrionară de cca
20 de zile, larva începe să se hrănească cu
lemnul putred activitate care se desfăşoară pentru o perioadă de cca 3-5 ani.
Lungimea acestei perioade este în strânsă corelaţie cu calitatea lemnului putred,
umiditatea şi temperatura. La finalul perioadei larvare larva se opreşte din hrănire şi
părăseşte lemnul putred intrând mai adânc în sol unde îşi pregăteşte camera de
împupare. Toate pregătirile pentru camera de împupare au loc la sfârşitul lui mai de
obicei, după câteva luni apare adultul dar acesta va ierna în sol până în vara
următoare.
Adulţii sunt activi de la sfârşitul lui mai până în august, mai ales la amurg şi
noaptea putând fi atraşi şi de capcanele luminoase. La amurg adesea în locurile
favorabile speciei la marginea pădurii se pot vedea uneori şi zeci de masculi în zbor
în căutarea femelelor.
Rădaşca este o specie caracteristică pădurilor bătrâne de cvercinee din zona de
câmpie şi deal. În stadiul de adult este prădată de diferite păsări (ex. gaiţa) iar ca
larvă mai ales de către specii de mamifere cunoscute ca bune săpătoare (bursucul,
vulpea şi mistreţul).

25.

Morimus funereus (Mulsant, 1863) – croitoul cenuşiu 26

26

Ordonanţa de urgenţă nr.57, ANEXA Nr. 4A – Specii de interes comunitar care necesită o protecţie strictă.
Anexa a fost completată prin OAP 979/2009.

Pagina 71

Au fost identificat1 individ pe suprafața studiată, pe vegetaţia de pe malul
Mureşului. La nivelul sitului ocupă aproximativ acelaşi areal ca şi Cerambyx cerdo,
pe versanții din apropierea luncii Mureşului.
Ciclul de viaţă se întinde pe durata a 3+ ani (de obicei 4 ani), cea mai mare
parte a vieţii fiind petrecută în stadiul de larva (cel puţin 3 ani). Adulţii apar
începând cu sfârşitul lui mai şi se pot observa până
în august, spre sfârşitul sezonului se pot vedea mai
ales femelele în căutarea locurilor pentru depunerea
ouălelor. Biologia speciei este incomplet cunoscută.
Adulţii sunt activi de la sfârşitul lui mai până
în august, mai ales la amurg şi noaptea când se pot
găsi pe trunchiuri exploatate sau la baza arborilor.
Ziua se ascund în galeriile vechi, în scorburile
arborilor, printre lemne căzute sau sub trunchiuri.
Larvele se hrănesc pe diferite specii de foioase (Fagus, Populus, Tilia, Acer,
Salix, Carpinus, Quercus etc.). Acest croitor este o specie caracteristică pădurilor
bătrâne de foioase din zona de câmpie şi deal. În stadiul de adult este prădată de
diferite păsări sau mamifere iar ca larvă mai ales de către specii de ciocănitori sau
este parazitată de diferite specii de ichneumonidae.

26.

Coenagrion ornatum (Selys, 1850) - ţărăncuţă 27
A fost identificat 1 individ pe suprafața studiată, între DN7 şi cursul

Mureşului. La nivelul sitului este întâlnită în toate zonele umede.

B.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes
comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei
acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi
distribuţia acestora
27
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Specii de plante de interes comunitar care ar putea fi afectate prin
implementarea PP-ului nu au fost identificate. Alte specii vegetale, fără un statut
de protecţie, NU vor fi afectate direct, prin extrageri în masă ale indivizilor care
constituie populaţiile acestor specii.
Speciile de plante şi implicit habitatele care vor fi afectate sunt predominant
ierboase, ele alcătuiesc vegetaţia ruderală, ce acoperă în mare parte aria de
implementare a prezentului PP.

Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor animale de interes comunitar
afectate şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar
învecinate şi distribuţia acestora.

1.

Lepus europaeus (Pallas, 1778 ) – iepure de câmp

Este raspandit din Delta pana la munte, detinand din acest punct de vedere, al
amplitudinii ecologice, primul loc dintre toate speciile de vanat Traieste în egala
masura în campul agricol cultivat, cat şi în padurile cu sau fara subarboret. Cea mai
mare densitate o inregistreaza în campiile situate la altitudinea de 100—250 m. Evita
locurile mlastinoase, cu apa stagnanta. Lepus europaeus este o specie comună, dar
prezintă interes din punct de vedere cinegetic. De aceea şi este trecută în anexele
legii 103/1996 a ocrotirii vânatului.
2.

Vulpes vulpes (Linnaeus 1758 ) – vulpe

Răspândită în toată Europa, cu excepţia insulelelor Creta, Malta şi Baleare. Nu se
găseşte nici în Islanda. În România o găsim în toate pădurile, începând cu pădurea
Comarova, de la Marea neagră şi până la limita vegetaţiei forestiere din Munţii
Retezat, Făgăraş şi Bucegi. Densitatea cea mai mare este însă la dealuri şi câmpie,
unde abundă şi hrana ei preferată – şoarecii. Trăieşte mai mult în desişurile şi
pădurile din apropierea locuinţelor, unde îşi sapă vizuini sau le foloseşte pe cele
părăsite de viezure. Are o mare plasticitate ecologică, la noi putând fi întâlnită atât în
Bărăgan şi în Dobrogea, cât şi în pădurile de mare altitudine, până la limita
vegetaţiei forestiere. Ca să existe cere doar sol bun pentru a-şi săpa vizuina. Cel mai
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bun sol este solul argilo-nisipos, profund. Nu este bun cel care are apa freatică la
suprafaţă, nici solurile excesiv de compacte (ar fi foarte greu de sapat) sau excesiv de
nisipoase (galeriile s-ar surpa).Este o specie comună, dar prezintă interes din punct
de vedere cinegetic.
3.

Capreolus capreolus (Gray, 1821 ) – căprioara

Răspândită în toată Europa. La noi trăieşte în padurile de ses şi de la munte, mai
numeroasa în padurile din Transilvania, Banat şi nordul Moldovei, mai rara în restul
Moldovei, Muntenia şi Dobrogea. Vara preferă locurile umbrite şi răcoroase, iarna pe
cele însorite şi ferite de vânturi. Se hrăneşte cu muguri, ghindă, jir, rugi de mure, iar
prin culturile din apropierea pădurilor consumă fasole, sfeclă. Este întâlnită şi în
siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile
Lipovei.
4.

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – liliacul comun

Liliacul mare cu urechi de soarece – este o specie termofilă, predominant sinantropă,
adăpostindu-se în clădiri, garduri vii, parcuri. Se întâlneşte pe toată suprafața sitului
Natura 2000. Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul
Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
5.

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – liliacul mare cu potcoavă

Se întâlneşte pe toată suprafața sitului Natura 2000. Rinoloful mare cu potcoavă –
specie predominant troglofilă, populează regiuni calde, semiîmpădurite, de preferință
calcare, cu ape stagnante şi curgătoare, până la 800 de m altitudine. Este întâlnită şi
în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi
Dealurile Lipovei.
6.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – liliacul mic cu potcoavă

Liliacul mic cu potcoavă – specie predominant troglofilă, se întâlneştela la câmpie şi
în regiunile calde, în special calcaroase. Vara se întâlneşte până la aproximativ
2000m, în diferite construcții cu spații mari şi compartimente, în partea sudică a țării
folosind cavitățile naturale sau artificile la fel de mari, în care de asemenea pot
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patrunde în zbor.Se întâlneşte pe toată suprafața sitului. Este întâlnită şi în siturile
ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
7.

Phasianus colchicus (Linnaeus 1758 ) – fazan

Localizarea fazanului în teren depinde de anotimpuri. Primăvara cînd vegetația
începe să se ridice și să ofere adapost, fazanul iese la cîmp, la început la culture de
păioase și mai tîrziu în porumbiști. Cînd porumbul se usucă și frunzele încep să facă
zgomot la adierea vîntului, fazanul iese și caută ierburile uscate, grupurile de
mărăcini, desurile, etc. Toamna cînd cîmpul este dezgolit fazanul se retrage din nou
la adăpostul pădurii, iar în lipsa acestuia în stufărișuri, culturi de protecție și orice
vegetație care îi poate oferi adăpost. Manifestă o slabă fidelitate față de locul unde a
crescut. Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul
Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.

8.

Alcedo atthis (Linnaeus, 1858) – Pescăraş albastru.

Este o pasăre care face parte din familia Alcedinidae reprezentată printr-o singură
specie în Europa Centrală. Arealul lui de răspândire este Europa, Asia şi Africa de
Nord. Pasărea trăieşte pe malul apelor curgătoare repezi sau a celor stătătoare cu apa
clară unde trăiesc peşti. Hrana principală sunt peştii mici, insectele acvatice, larvele
acestora dar şi crustaceii mici şi mormolocii. În ultimul timp, efectivul de păsări s-a
refăcut după o perioadă în care această pasăre era o specie periclitată.

9.
Barza

Ciconia ciconia (Brisson, 1760) – barza alba
alba

este

o

specie

caracteristica

pasunilor

umede

şi

zonelor

mlastinoase. Ierneaza în Africa unde ajung prin traversarea Bosforului. Distanta
medie pe care o strabate intr-o zi în perioada migratiei este de 220 km cu o viteza
cuprinsa intre 30 – 90 km/h. Populatia estimata a speciei este semnificativa şi
cuprinsa intre 180.000 – 220.000 perechi. în perioada 1970 – 1990 populatia de barza
alba a manifestat un declin considerabil. Desi în perioada 1990 – 2000 specia a
marcat o tendinta crescatoare, inca nu a revenit la efectivele existente inainte de
declin. Cele mai mari efective apar în Polonia, Ucraina şi Spania.
10.

Carduelis carduelis (Linneus, 1758) – sticletele
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Sticletele este sedentar, iernează în țară, la care se adaugă populațiile de sticleți
nordici dintre care unele iernează în Africa de Nord și Asia de Sud-Vest.Este o
pasăre nepretențioasă, fiind în trecut simbolul primăverii, al fecundității și al
răbdării. Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul
Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
11.

Carduelis spinus (Linneus, 1758) – scatiul

In România este

reprezentatul

cel

mai

mic

regiunea coniferelor sau foioaselor din munții

al

familiei,

Carpați.

Ei

având
sunt

cuibul

în

răspândiți

în

toată Europa cu excepția Islandei. Trăiesc la fel în Asia de Nord și Asia de Est ca și
în Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu. Toamna scatiii din munți sau cei sosiți din
regiunile nordice din Scandinavia coboară în căutare de hrană în regiunile mai joase.
Păsările iernează în Europa Occidentală și Europa de Sud. Scatii se hrănesc cu
semințe și uneori cu insecte.
12.

Nycticorax nycticorax (Forster, 1817) - stârc de noapte

Starcul de noapte este o specie specifica zonelor umede cu apa dulce sau chiar sarata.
Adultii au o infatisare similara. în partea posterioara a capului au 3 - 4 pene albe,
inguste, cu o lungime de 18 – 20 cm. Tinerii au în prima iarna un penaj maroniu cu
striuri albe. Tinerii în iarna a doua au spatele maroniu, comparativ cu cel negru al
adultilor. Se hraneste mai ales cu pesti la care se adauga larve de insecte, mormoloci,
lipitori şi chiar soareci.
13.

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838 ) – guguştiuc

Prin

anii

1920,

guguștiucii

au

invadat

toată

Europa,

ajungând

până

în Anglia și Suedia. Aici au găsit o nișă ecologică liberă, în care s-au putut instala.
Nu interferează cu porumbeii de oraș, care au alte obiceiuri decât ale lor. În timp ce
perechile de guguștiuci își apără teritoriul de alte perechi din aceeași specie,
porumbeii nu au astfel de teritorii delimitate. Guguștiucii cuibăresc în copaci, în
timp ce porumbeii în construcții antropice, ca balcoane, poduri, șoproane, astfel că,
practic, nu există competiție pentru locul de cuibărit. Nici hrana, care este suficientă
în orașe, nu constituie subiect de competiție.
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14.

Coccothraustes coccothraustes (Linneus, 1758) – bot gros

Bine reprezentat la nivelul sitului în suprafețele împădurite. Se hrăneşte în principal
cu sâmburi. Este prezent vara şi iarna, cuibărind în arbori şi arbuşti din regiunile
deluroase şi de şes, îndeosebi în pădurile luminoase. Este întâlnită şi în siturile
ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
15.

Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – ciocănitoarea de

grădină
Specia trăieşte pe toată suprafața sitului. Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070
Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
16.

Ficedula albicollis (Bechst., 1795) – muscar gulerat

Specia se întâlneşte în toate pădurile de pe suprafața sitului Natura 2000. Preferă
zonele împădurite unde există şi o alternanţă cu luminişurile, cu rariştile, aşa cum
este de găsit şi la margine de poiană; densitatea mai mare a speciei este de aşteptat,
ca la toate paseriformele, în ecoton şi în perioada de cuibărit acolo unde sunt prezenţi
arborii cu scorburi. Este o pasăre a pădurilor de foioase dar şi a pajiştilor umede cu
sălcii. Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul
Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
17.

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – grangurul

Oaspete de vară, trăieşte în regiuni joase urcând pe văile râurilor montane, preferând
arborii cu coronament des. Specia se întâlneşte în toate pădurile de pe suprafața
sitului Natura 2000. Preferă zonele împădurite unde există şi o alternanţă cu
luminişurile, cu rariştile, aşa cum este de găsit şi la margine de poiană. Este întâlnită
şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi
Dealurile Lipovei.
18.

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – graurul comun

Specia se întâlneşte în toate pădurile de pe suprafața sitului Natura 2000. Preferă
zonele împădurite unde există şi o alternanţă cu luminişurile, cu rariştile, aşa cum
este de găsit şi la margine de poiană. Este o pasăre a pădurilor de foioase dar şi a
pajiştilor umede cu sălcii scorburoare. Apare şi în parcurile din localitati. Este
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întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior
şi Dealurile Lipovei.
19.

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – gaiţa

Preferă biotopul pădurilor mixte de conifere sau de foioase, dar poate fi întâlnită și
în parcuri, revirul unei păsări fiind de ca. 25 ha. Este întâlnită şi în siturile
ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
20.

Pica pica (Linnaeus, 1758 ) – coţofana

Păsările din această specie pot trăi în locuri diferite, de exemplu pășuni, tufișuri,
pâlcuri de copaci sau la liziera pădurilor. De asemenea preferă apropierea apelor; pot
trăi și în regiuni de smârcuri sau în stufăriș, mai rar în păduri. Preferă locurile
deschise luminoase, ca parcuri, grădini sau terenuri agricole. Este întâlnită şi în
siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile
Lipovei.
21.

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758 ) – cioara de semănătură

Cioara de semănătură este o pasăre care trăiește în grupuri relativ mari, în regiunile
de șes, de deal cu păduri, câmpuri și pe ogoare, putând fi destul de greu diferențiată
de „cioara neagră” (Corvus corone). Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi
ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
22.

Motacilla alba (Linnaeus 1758) - Codobatura

Este o pasăre insectivoră preferă zonele cu câmp deschis, adesea lângă lacuri sau
râuri. Exemplarele care trăiesc în zone urbane s-au adaptat la noul habitat. Cuibăreşte
în crăpăturile stâncilor, uneori pe sol, adesea chiar şi pe structuri antropice.
23.

Hyla arboricola (Taylor, 1941) – brotacelul

Specia este întâlnită frecvent la nivelul întregului sit, în zonele înierbate şi pe
vegetaţia din luminişuri şi zonele deschise de şes şi deal. Trăieşte în zone împădurite
sau mlaştini, la altitudini cuprinse între 0-900 m. Este întâlnită şi în siturile
ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
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24.

Rana esculenta (Linnaeus, 1758) – broască mică de lac, broască verde

La nivelul sitului ocupă suprafețe largi, în special în litiera pădurii dar şi în pajiştile
din lunca Mureşului. Este întâlnită şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029
Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.
25.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – rădaşca

La nivelul sitului este larg răspândit în toate zonele împădurite. Rădaşca este o
specie caracteristică pădurilor bătrâne de cvercinee din zona de câmpie şi deal.În
stadiul de adult este prădată de diferite păsări (ex. gaiţa) iar ca larvă mai ales de
către specii de mamifere cunoscute ca bune săpătoare (bursucul, vulpea şi mistreţul).
Este întâlnit şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului
Inferior şi Dealurile Lipovei.

26.

Morimus funereus (Mulsant, 1863) – croitoul cenuşiu

La nivelul sitului ocupă aproximativ acelaşi areal ca şi Cerambyx cerdo, pe versanții
din apropierea luncii Mureşului. Larvele se hrănesc pe diferite specii de foioase
(Fagus, Populus, Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus etc.). Acest croitor este o
specie caracteristică pădurilor bătrâne de foioase din zona de câmpie şi deal. În
stadiul de adult este prădată de diferite păsări sau mamifere iar ca larvă mai ales de
către specii de ciocănitori sau este parazitată de diferite specii de ichneumonidae.
Este întâlnit şi în siturile ROSCI0070 Drocea şi ROSPA0029 Defileul Mureşului
Inferior şi Dealurile Lipovei.
27.

Coenagrion ornatum (Kirby, 1890)

La nivelul sitului apare în lunca Mureşului în vecinătatea cursului de apă. Este
întâlnit şi în situl ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior şi Dealurile Lipovei.

B.4. Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes
comunitar.
Speciile de plante şi habitatele care vor fi afectate nu au niciun statut de
conservare reglementat.
Statutul de conservare al speciilor de animale de interes comunitar, este
următorul:

Pagina 79

1.

Lepus europaeus (Pallas, 1778 ) – iepure de câmp: favorabil.

2.

Vulpes vulpes (Linnaeus 1758 ) – vulpe: mediu.

3.

Capreolus capreolus (Gray, 1821 ) – căprioara: favorabil.

4.

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – liliacul comun: favorabil.

5.

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) – liliacul mare cu potcoavă:
mediu.

6.

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – liliacul mic cu potcoavă:
mediu.

7.

Phasianus colchicus (Linnaeus 1758 ) – fazan: favorabil.

8.

Alcedo atthis (Linnaeus, 1858) – pescăraş albastru: favorabil.

9.

Ciconia ciconia (Brisson, 1760) – barza alba: favorabil.

10.

Carduelis carduelis (Linneus, 1758) – sticletele: favorabil.

11.

Carduelis spinus (Linneus, 1758) – scatiul: favorabil.

12.

Nycticorax nycticorax (Forster, 1817) - stârc de noapte: favorabil.

13.

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838 ) – guguştiuc: favorabil.

14.

Coccothraustes coccothraustes (Linneus, 1758) – bot gros: mediu.

15.

Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – ciocănitoarea de
grădină: favorabil.

16.

Ficedula albicollis (Bechst., 1795) – muscar gulerat: mediu.

17.

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – grangurul: mediu.

18.

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – graurul comun: favorabil.

19.

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – gaiţa: favorabil.

20.

Pica pica (Linnaeus, 1758 ) – coţofana: favorabil.

21.

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758 ) – cioara de semănătură: favorabil.

22.

Motacilla alba (Linnaeus 1758) - Codobatura: favorabil.

23.

Hyla arboricola (Taylor, 1941) – brotacelul: favorabil.

24.

Rana esculenta (Linnaeus, 1758) – broască mică de lac, broască verde:
favorabil.

25.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – rădaşca: favorabil.

26.

Morimus funereus (Mulsant, 1863) – croitoul cenuşiu: favorabil.

27.

Coenagrion ornatum (Kirby, 1890) - ţărăncuţă: favorabil.
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B.5. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin
integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar.
Situl

Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului, desemnat ca sit de

importantă comunitară (SCI) se întinde pe o suprafaţă de cca 32003 ha.
Aproape jumătate din suprafaţa sitului prezintă un substrat din nisipuri şi
argile. Pondere importantă au şi rocile eruptive şi pietrişurile. Un procent relativ
mare îl ocupă gresiile, marnele, calcarele. La nordul sitului există substratul
formaţiunilor neogene, la sud de Mureş arii de afloriment ale depozitelor neogene, în
zona Căprioara Burjuc arii de afloriment ale formaţiunilor eruptive neogene, iar de-a
lungul Mureşului există o cuvertură cuaternară.
Pe teritoriul sitului se regăseste un bazin hidrografic: Bazinul Mureşului.
Acesta are numeroşi afluenţi cu un debit scăzut. Mureşul în interiorul sitului se
întinde pe o lungime de cca. 80 km şi ocupă în sit o suprafaţă de cca. 1000 ha.
Mureşul în acest sector se încadrează în clasa de calitate a II -a de calitate. La
intrarea în sit debitul mediu este de 157 m3/s, iar la ieşirea din sit este de 179 m3/s.
Se remarcă pe acest sector concentraţii mari de cadmiu şi cupru ca urmare a
activităţii miniere din amonte. După Deva, Mureşul este dominat de reprezentaţii
anelidelor din clasa Oligochaeta datorită infuziilor de ape neepurate şi indică o
puternică eutrofizare. Afluenţii Mureşului sunt cca. 280 şi au o lungime totală de
peste 300 km, 80% din această lungime are un caracter de permanenţă.
Cea mai mare pondere o au solurile argiloiluviale podzolice şi soluri
argiloiluviale brune podzolite.
Altitudinile minime sunt 125 m de-a lungul Râului Mureş, iar cele maxime de
450m la nord de acest râu. Altitudinea medie este de cca. 250 m. Relieful nu este
foarte accidentat, dealurile având culmi rotunde.
Zona este supusă unui climat continental temperat cu temperaturi medii anuale
de 11 O C. Luna cea mai friguroasă este ianuarie, iar cea mai călduroasă este iulie.
Regimul pluviometric este moderat cu o medie multianuală de 750 mm, minima
lunară se înregistrează în luna februarie. Substratul acestui sit pe cea mai mare parte
este format din nisipuri şi pietrişuri, iar solurile argiloiluviale

sunt cele mai

răspândite. Zona este puternic băzdrată de afluenţii Mureşului, care în proporţie de

Pagina 81

80% au un caracter permanent, pe un relief puţin accidentat şi cu o înălţime maximă
de 400 m.
Defileul Mureşului este constituit în mare parte din ecosisteme forestiere,
care reprezintă (70%) din suprafaţa totală a sitului. Acest procent destul de ridicat
este determinat şi de proporţia mare a păşunilor împădurite în ultimii 60 de ani. În
cea mai mare parte pădurile sunt constituite din foioase din care proporţia cea mai
mare o are cerul (Quercus cerris), gorunul (Quercus petraea), carpenul (Carpinus
betulus) şi fagul (Fagus syilvativa). Acestea sunt însoţite uneori, dar în proporţii
mult mai reduse de specii valoroase cum este cireşul (Prunus avium), sorbul (Sorbus
torminalis)

sau părul pădureţ (Pyrus sylvestris).

În acest tip de ecosistem se

regăsesc cele mai multe habitate de interes european.
Ecosistemul cu ponderea cea mai mare adăposteşte şi cele mai multe specii de
intres european, care depind foarte mult de prezenţa lemnului

mort. Extragerea

lemnului mort din pădure reprezintă una din practicile forestiere constante, care
afectează numeroase specii de interes comunitar. Astfel numeroasele specii de
ciocănitori cuibăresc şi se hrănesc în cea mai mare parte în lemnul uscat pe picior
sau cel căzut la pământ, precum şi în arborii seculari valoroşi.
Mureşul are o lungime de cca. 80 de km în interiorul sitului afluenţii săi cu un
curs mai mult sau mai puţin permanent însumează o reţea de 300 km liniari. De
această bogată reţea hidrografică depinde prezenţa habitatului forestier 91EO*, dar
şi numeroasele specii de apă care migrează, se hrănesc sau cuibăresc aici. De aceste
zone umede depinde specia de libelule Ophiogomphus cecilia, dar şi patru specii de
peşti de interes comunitar.
De zonele urbanizate depinde menţinerea barzei albe, care cuibăreşte în cel
puţin o locaţie din fiecare localitate din sit. Datorită faptului că zona este depopulată
şi multe case sunt în paragină s-a înregistrat prezenţa în aceste zone a 4 specii de
lilieci de interes comunitar.
Lista succintă a tipurilor de ecosisteme, a habitatelor şi speciilor prezente:

Ecosisteme

Suprafaţa Statut sumar
lienara sau al ecosistemului
Principalele habitate de
procentul de (favorabil,
interes comunitar subscrise
acoperire a
mediu,
sitului
defavorabil)
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Principalele specii de interes
comunitar identificate în ecosistemele
din sit

Păduri

70% din
suprafata
sitului,
respectiv
22.400 ha

favorabilă

91M0- Păduri panonicbalcanice cu cer şi gorun,
91EO* păduri aluviale cu Alnus
glutinosa ş i Fraxinus excelsior
(Alno- Padion, Alnio incanae,
Salicion albae), 92AO g a l e r i i
d e Salix alba şi Populus alba,
9130 p ăd u ri d e fa g
Asperulo- Fagetum

Cerambyx cerdo, Rosalia alpina,
Morimus funereus, Canis lupus, Lynx
lynx, Myotis myotis,
Dendrocopos leucotos, Dendrocopos
medius, Dryocopus martius, Falco
columbarius, Hieraaetus pennatus, Pernis
apivorus, Picus canus, Strix uralensis,
Aquila pomarina, Ciconia nigra, Lullula
arborea, Sylvia nisoria

Vegetaţie
forestieră în
afara fondului
forestier
(păşuni
împădurite,
maluri
împădurite)

10% din
suprafata
sitului,
respectiv
3.200 ha

favorabilă

91EO* păduri aluviale cu Alnus
glutinosa ş i Fraxinus excelsior
(Alno- Padion, Alnio incanae,
Salicion albae), 92AO g a l e r i i
d e Salix alba şi Populus alba,
9130 p ăd u ri d e fa g
Asperulo- Fagetum

Cerambyx cerdo, Rosalia alpina,
Morimus funereus, Castor fiber, Lutra
lutra, Myotis myotis, Dendrocopos
leucotos, Dendrocopos medius,
Dryocopus martius, Falco columbarius,
Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus,
Picus canus, Strix uralensis, Aquila
pomarina, Ciconia nigra, Ciconia alba,
Sylvia nisoria, Lullula arborea

Tufişuri

330 ha

favorabilă

Livezi

60 ha

mediu

informaţie indisponibilă

Peşteri şi
grote

5 peşteri

mediu

8310 – pesteri deschise
publicului

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis, Miniopterus
schreibersii

Fânaţe

2%,
respectiv
900 ha
5%,
respectiv
1.550 ha

mediu

informaţie indisponibilă

favorabilă

informaţie indisponibilă

Myotis myotis, Crex crex,
Euphydryas aurinia
Nymphalis vaualbum, Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis,

Culturi
agricole

20%,
respectiv
6.400 ha

nu este cazul

nu este cazul

Myotis myotis, Falco columbarius,
Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus,
Aquila pomarina

Zone umede

0,5%,
respectiv
180 ha

mediu

91EO* păduri aluviale cu Alnus
glutinosa ş i Fraxinus excelsior
(Alno- Padion, Alnio incanae,
Salicion albae), 92AO g a l e r i i
d e Salix alba şi Populus alba,
3150 – lacuri naturale eutrofice
cu vegetatie de tip
Magnopotamition sau
Hydrocharition

Marsilea quadrifolia, Euphydryas aurinia,
Ophiogomphus cecilia, Triturus cristatus,
Bombina variegata, Egretta garzetta,
Egretta alba, Alcedo atthis, Chlidonias
niger, Ciconia alba, Ciconia nigra,
Circus aeruginosus, Ixobrychus minutus,
Nycticorax nycticorax, Philomachus
pugnax, Tringa glareola, Misgurnus
fossilis, Rhodeus amarus, Zingel streber,
Aspius aspius,

Râuri

3%,
favorabilă
respectiv
1000 ha,
Mureşul are o
lungime
de 80 km în
interiorul
sitului

3270 - Râuri cu maluri
namoloase cu vegetaţie de
Chenopodian rubri şi Bidention
p.p.)

Ophiogomphus cecilia, Misgurnus fossilis,
Rhodeus amarus, Zingel streber, Aspius
aspius, Egretta garzetta, Egretta alba,
Alcedo atthis, Chlidonias niger, Ciconia
alba, Ciconia nigra, Circus aeruginosus,
Gavia artica, Ixobrychus minutus,
Nycticorax nycticorax, Philomachus
pugnax, Tringa glareola

Zone
urbanizate

5%,
respectiv
1650 ha

Păşuni

nu face obiectul nu face obiectul
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Euphydryas aurinia, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis, Falco
columbarius, Hieraaetus pennatus, Pernis
apivorus, Picus canus, Strix uralensis,
Aquila pomarina, Lanius collurio, Lullula
arborea
Dendrocopos syriacus

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus
hipposideros, Myotis myotis, Miniopterus
schreibersii, Ciconia ciconia

Infrastructuri 85 km drum nu face obiectul nu face obiectul
european, 80
km de cale
ferată, 71
km de DJ şi
35 km de
drumuri
comunale şi
câteva zeci de
drumuri
forestiere

Lanius minor, Aquila pomarina

Habitatul principal al sitului este unul forestier: 91M0- Păduri panonicbalcanice cu cer şi gorun.
Diversitatea

de habitate

din interiorul

sitului contribuie

foarte mult la

diversitatea ornitologică din Defileul Inferior al Mureşului.
Zonele împădurite caracterizate

prin păduri aluviale

necesită

măsuri de

conservare. Ele adăpostesc locuri de cuibărire pentru răpitoare cum sunt acvila
ţipătoare

mică,

stârcul

cenuşiu, egreta mică, ghionoaia sură, ciocănitoarea de

pădure, şorecar comun. Buna conservare a acestor păduri depinde de succesul
menţinerii dinamicii hidrologiei râului Mures. Neintervenţia antropică care este
deja practicată în cea mai mare parte din aceste păduri, este un mod de gestiune
adaptat la funcţionarea pădurilor aluviale. Acestea trebuie aplicate şi pentru
zonele

mai remarcabile,

cum sunt cele împădurite şi care se găsesc

în afara

fondului forestier al României.

B.6. Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes
comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management.

Conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări de Legea nr.
49/2009, definiţia planului de management al unei arii naturale protejate este următoarea:
„documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte
obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se
pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management”.
Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în
vedere menţinerea şi/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi
habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se realizează ţinându-se
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cont de caracteristicile fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate,
suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al
ariilor naturale protejate de interes comunitar, după cum s-a arătat în paragraful anterior.
Situl Natura 2000 – ROSCI0064 şi ROSPA0029, beneficiază în prezent de existenţa
unui plan de management şi, ca atare au fost stabilite obiectivele de conservare specifice
sitului.

B.7. Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale
protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se
pot produce în viitor.

ROSCI0064 Defileul Mureşului este un sit desemnat pentru protecţia spciilor
şi habitatelor de importanta comunitară (SCI), situat în regiunea de Vest a României,
pe teritoriul administrativ a trei judeţe: Arad, Hunedoara şi Timiş. Se regăseşte pe
teritoriul administrativ a 10 comune: Bârzava, Vărădia de Mureş, Săvârsin, Petris,
Zam, Burjuc, Gurasada, Bata, Birchis, Margina, şi ocupă o suprafaţă de 32003ha.
Includerea teritoriului în situl respectiv este resimţită de comunitatea locală ca un
aspect pozitiv. O parte din intravilanul unor localităţi este în interiorul sitului. În
interiorul localităţilor din apropierea şi vecinătatea sitului locuiesc 23.108 locuitori,
conform recensământului din anul 2002. În

interiorul sitului locuiesc permanent

cca. 2.595 de persoane. Cei mai puţini locuitori se regăsesc în satul Bulza (34
locuitori). Populaţia care locuieşte în interiorul sitului este formată în cea mai mare
parte din oameni în vârstă, care alături de cea mai mare parte dintre tineri se
ocupă cu gospodăria proprie şi lucrul terenurilor pe care le deţin. Doar o mică parte
din populaţie lucrează în alte localităţi mai mari din afara sitului.
În cadrul sitului sunt trei rezervaţii naturale desemnate la nivel naţional, toate
în Judeţul Hunedoara, Pădurea Pojoga – 22,77 ha, Calcarele de la Godinesti – 6ha şi
Calcarele de la Boiu de Sus – 50ha. Rezervaţiile naturale ocupă 0,25% din toată
suprafaţa sitului, Peştera de la Boiu de Sus şi Peştera Godinesti adăposteind speciile
de lilieci Eptesicus serotinus, Liliacul cu aripi late (specie vulnerabilă pentru
România) şi Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă a lui Blasius). Pădurea Pojoga
conţine un arboret de fag cu Ruscus aculeatus. În rezervaţiile naturale desemnate la

Pagina 85

nivel naţional toate activităţile umane sunt restricţionate, fiind permisă doar vizitarea
acestora în scop turistic.
Regiunea este desemnată şi ca Zonă de Importanţă Avifaunistică. Limitele nu
concordă cu limitele sitului Natura 2000, AIA fiind de cca. 3 ori
Speciile

mai

mare.

Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Ciconia nigra, Circaetus

gallicus, Dendrocopos

medius, Dryocopus martius, Hieraaetus pennatus, Lanius

minor, Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Alcedo atthis,
Lullula arborea sunt cele considerate calificative pentru desemnarea ca AIA.
Tipurile de proprietăţi de pe suprafaţa sitului sunt împărţite astfel:
Proprietate de stat, 38%

din

suprafaţă,

respectiv

cca. 12.160 ha; Statul

român deţine în proprietate cursul Râului Mureş şi cea mai mare parte din
păduri,
Proprietate a comunei, 21% din suprafaţă, respectiv cca. 6.720 ha; Primăriile
deţin o mică parte din păduri şi majoritatea păşunilor,
Persoane fizice, 41% din suprafaţă, respectiv

cca. 13.120 ha, Deţin în

principal terenurile arabile, fâneţele şi peste o treime din păduri. În general
proprietăţile sunt foarte mici şi ca urmare pentru stabilirea măsurilor de
management e nevoie de contactarea a numeroşi proprietari.
Se constată o tendinţă de depopulare a zonei, mulţi tineri stabilindu-se la
oraşe. Ca urmare a retrocedării terenurilor agricole şi a pădurilor care nu este
încheiat pentru

România, cea

mai

proprietate privată. Acestea deţin

mare parte a terenurilor din sit vor fi în

şi în acest moment cea mai mare pondere.

Majoritatea proprietarilor sunt mici proprietari care deţin cca. 1 hectar în proprietate.
Cele mai multe terenuri din interiorul sitului sunt în proprietate privată (41%),
urmată de proprietatea de stat (38%). Proprietarii privaţi deţin în cea mai mare parte
terenuri arabile, fâneţe, livezi, grădini (cca. 7.000 ha), media unei proprietăţi fiind
în jurul unui hectar. Ca urmare sunt peste 7.000 de deţinători privaţi de astfel de
terenuri în interiorul sitului. Exploataţiile agricole sunt deseori mărginite de
tufărişuri şi canale care au marginile acoperite cu arbori sau tufărişuri. O parte din
aceşti proprietari deţin şi păduri în proprietate care sunt gospodărite de ocoalele
silvice de stat aflate în subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva sau ocoale
silvice particulare care au început să funcţioneze de doar 4 ani. Tot ei deţin
majoritatea livezilor şi fâneţelor care sunt folosite ca locuri de cuibărire pentru Crex
crex şi pentru Dendropopos syriacus.
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70% din teritoriul sitului este acoperit de terenurile împădurite. Acest procent
ridicat se datorează numeroaselor păduri şi păşuni împădurite care se găsesc în
interiorul sitului Natura 2000. Pădurile din acest teritoriu sunt administrate de Regia
Naţională

a Pădurilor

prin trei direcţii silvice care au sediul în Arad, Deva şi

Timişoara, respectiv prin sase ocoale silvice teritoriale. Există, de asemenea, şi trei
ocoale silvice private. Întru-cât procesul

de retrocedare

a pădurilor

vechilor

proprietari nu a fost încheiat în această regiune, o mare parte din păduri care acum
sunt în proprietatea statului vor fi retrocedate în special marilor

proprietari care

au deţinut suprafeţe întinse în acestă regiune înainte de 1945.
În proprietatea celor 10 consilii locale este 17% din suprafaţa sitului
respectiv cca. 5.440 ha. Primăriile deţin cele mai multe păşuni din acest teritoriu,
precum şi majoritatea păşunilor împădurite în decursul timpului. Aceste păşuni
împădurite în care păşunatul nu mai este posibil în acest moment, ocupă o suprafaţă
de 3200 ha în interiorul sitului Natura 2000, adăpostind o mare biodiversitate, care
rivalizează cu suprafeţele împădurite de zeci de mii de ani. Datorită lucrărilor de
regularizare a râului din cursul secolului al XIX - lea, prin care o parte din meandrele
râului au fost tăiate pentru a scădea riscului inundării localităţilor

limitrofe,

consiliile locale deţin în proprietate majoritatea bălţilor şi terenurilor umede din
acest sit. Acestea sunt foarte importante pentru speciile de păsări de ape care
le folosesc ca locuri de cuibărire, migrare şi hrănire tot timpul anului.
Luând în considerare situaţia existentă, privitor la statutul de conservare a
speciilor şi habitatelor, structura şi funcţionalitatea ecosistemelor, precum şi
activităţile umane desfăşurate în sit, nu se preconizează a apărea evoluţii
semnificative şi schimbări în starea ariei protejate. Pe viitor, se preconizează posibila
apariţie a unor schimbări punctiforme, de mică anvergură, datorate în principal
posibilii schimbări a destinaţiei unor terenuri sau unor activităţi umane, însă acestea
vor putea fi remediate sau evitate prin implicarea custozilor ariei protejate şi a
autorităţilor relevante de mediu.
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B.8. Alte informaţii relevante privind conservarea ariei naturale protejate de
interescomunitar, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariei naturale
protejate de interes comunitar.
Până în acest moment, nu au putu fi identificate posibile schimbări în evolutia
naturală a ariei naturale protejate.

B.9. Alte aspecte relevante pentru aria naturală protejată de interes
comunitar.
Nu este cazul.

C. Identificarea şi evaluarea impactului
C1. Identificarea impactului direct şi indirect
Impactul direct
Impactul asupra florei şi vegetaţiei se rezumă la suprafaţa afectată de lucrările de
exploatare a balastului şi lucrările de amenajare a drumului de acces la frontul de lucru,
impact care are însă o importanţă locală, redusă. În faza iniţială de implementare a PP-ului
suprafaţa acoperită de vegetaţie ruderală vor fi afectate, rezultând astfel un impact direct
asupra acestora. Menţionăm că printre plantele prezente în zona de implementare a PP-ului nu
se află specii de importanţă comunitară, care fac obiectul vreunui statut de conservare, situaţie
valabilă şi pentru habitatele care s-au instalat aici.
Vegetaţia din zona apropiată PP-ului poate fi afectată, într-o mică măsură de
depunerile de praf şi pulberi rezultate în procesul de încărcare şi transport a balastului.
Datorită depunerii pe frunze, stomatele pot fi obturate, impiedicând pătrunderea CO2 şi
evacuarea O2 şi a vaporilor de apă. Afectarea fiziologică a acestor specii (fotosinteza, evapotranspiraţia) de către depunerile de pulberi pe frunze, poate conduce treptat la degradarea
acestora, la scăderea taliei, uscarea, afectarea antezei şi a fructificării. În general, plantele
tinere sunt mai rezistente decat cele adulte.
Activitatea desfăşurată va afecta parţial şi nesemnificativ fauna din zonă. O serie
dintre speciile observate în zona de dezvoltare a bazinului piscicol habitează în aceste
perimetre de-a lungul întregului an, folosindu-l atât pentru hrănire cât şi pentru reproducere
[ex.: Parus major (piţigoi mare), Turdus merula (mierlă), Garrulus glandarius (gaiţă), Talpa
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europaea (cârtiţa)], pe când altele utilizează perimetrele doar pentru hrănire (ex.:
Dendrocopos syriacus, Ficedulla albicollis, Bombina variegata, Lucanus cervus, Myotis
myotis, Sylvia nisoria, Pernis apivorus). Efectivele afectate ale speciilor de animale
menţionate mai sus sunt foarte reduse, nesemnificative. De asemenea, marea majoritate a
indivizilor prezenţi vor putea migra spre zonele adiacente exploatării, cu habitate similare,
unde să găsească nişe similare.
Speciile aflate în zona balastierei şi în preajma acesteia sunt în marea lor majoritate
specii fără importanţă comunitară, nefiind semnalate în anexele Directivei Păsări şi Directivei
Habitate, sau nu sunt menţionate în formularul standard al sitului ROSCI0064 şi ROSPA0029
şi deci nu reprezintă obiectivul de conservare al acestuia. Speciile de importanţă comunitară
observate au un statut de conservare favorabil şi/sau mediu, însă acestea au o distribuţie largă
în sit iar numărul de indivizi observaţi pe amplasamentul PP şi în vecinătatea acestuiaeste
foarte mic (a se vedea mai sus).
Fragmentarea peisajului şi a ecosistemelor din sit, rezultată prin exploatarea
agregatelor, este minimă datorită situării acesteia în apropierea drumului european DN7 şi a
căii ferate Arad - Deva, care are un impact mult mai puternic asupra faunei din zonă.
Mediul pe amplasamentul analizat va fi afectat puternic punctual, însă la nivelul
întregului sit perturbarea va fi nesemnificativă, datorită răspândirii largi a speciilor de pe
amplasament şi a existenţei resurselor populaţionale pentru migrarea şi dezvoltarea ulterioară
a speciilor prezente. Putem menţiona de asemenea că nivelul populaţiilor de interes
comunitar, pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 ROSCI0064 şi ROSPA0029, nu
sunt semnificative în zona de impact şi că distribuţia acestora la nivelul întregului sit asigură
păstrarea statutului de conservare cel puţin la nivelul actual.
Impactul indirect.
Impactul indirect asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din sit se
manifestă prin traficul cu camioane de mare tonaj pe drumul de acces la balastieră în faza de
construcţie-exploatare şi apoi a traficului de autoturisme în faza de exploatare a bazinului
piscicol. Acestea vor creşte nivelul de pulberi şi de gaze de eşapament aflate în suspensie în
aer, precum şi nivelul zgomotului.
Având însă în vedere perioada redusă de desfăşurare a lucrărilor de excavare
considerăm că impactul traficului asupra distribuţie speciilor va fi redus.
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C2. Identificarea impactului pe termen scurt sau lung.
Pe termen scurt.
Impactul pe termen scurt este localizat strict la aria de dezvoltare a PP şi va afecta
situaţia populaţiilor vegetale şi animale, precum şi habitatele din zona perimetruluide
exploatare şi a drumului de acces.
Este posibil ca un număr redus de indivizi ai speciilor prezente să fie eliminaţi prin
lucrările de exploatare (în special speciile vegetale), iar altele să fie obligate să migreze spre
zonele limitrofe şi să găsească habitate (nişe) potrivite pentru a se stabilii în noile teritorii. În
acelaşi timp pe luciul de apă creat se vor cantona specii de pasari acvatice care habitează şi pe
cursul Mureşului.
Efectivele speciilor de importanţă comunitară prezente în aceste perimetre fiind foarte
scăzute, raportat la efectivele prezente pe suprafaţa întregului sit, considerăm că impactul pe
termen scurt va fi totuşi nesemnificativ pentru populatiile speciilor animale, iar în cazul
speciilor vegetale şi a habitatelor nu identificat taxoni de importanţă comunitară.
Pe termen lung.
Pe termen lung, impactul se va diferenţia pentru speciile mai mult sau mai puţin
tolerante la perturbarea provocată prin activitatea curentă a PP. O serie de specii de animale
vor putea să folosească teritorii mai apropiate de zona de exploatare, chiar să intre în zona de
exploatare ocazional (de exemplu liliecii care se vor putea hrani deasupra apei din bazinul
piscicol), pe când alte specii se vor îndepărta mai mult de zona de exploatare, pentru a evita
perturbările provocate prin activitatea utilajelor de exploatare şi transport, praful rezultat din
activitatea de exploatare şi de zgomotul utilajelor în lucru.
Majoritatea speciilor descrise vor fi afectate în zona de implementare a PP, prin lipsa
habitatului de hrănire sau reproducere, însă această limitare spaţială este nesemnificativă şi de
moment, raportat la suprafaţa intregului sit.

C3. Identificarea impactului din faza de construcţie, de operare şi de
dezafectare.
Din faza de construcţie.
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În faza de construcţie se va genera cel mai mare impact al PP întrucât va fi nevoie să
se amenajeze calea de acces la frontul de lucru precum şi zona de exploatare. Aceste suprafeţe
nu sunt ocupate de specii de plante sau cu habitate de importanţă comunitară, iar efectivele
populaţiilor speciilor animale identificate pe aceste suprafaţe sunt nesemnificative.
În această fază impactul asupra speciilor şi habitatelor se manifestă prin vibraţiile,
depunerea pulberilor, zgomotul şi activitatea utilajelor folosite la exploatarea, prelucrarea şi
transportul balastului. La acestea putem adăuga eventuala afectare a calităţii mediului prin
deversările accidentale de carburanţi.
În această fază ne aşteptăm ca efectivul total de indivizi din diversele specii vegetale
semnalate în aria PP şi un număr variabil de indivizi din diversele specii animale să fie
eliminaţi prin activitatea de amenajare şi o altă serie de indivizi din speciile animale să
migreze în zonele adiacente.
Din faza de operare.
În faza de operare impactul asupra speciilor şi habitatelor se manifestă cu grad redus
fiind reprezentat de depunerea pulberilor şi zgomotul autoturismelor care acced la bazinul
piscicol. La acestea putem adăuga eventuala afectare a calităţii mediului prin deversările
accidentale de carburanţi.
O serie de specii vegetale care trăiesc în imediata vecinătate a PP pot fi afectate prin
depunerea pulberilor rezultate. Ca urmare, o serie de specii de nevertebrate care trăiesc în
această zonă pot fi afectate prin reducerea suportului trofic sau a adăpostului. Totuşi, nu au
fost identificate specii vegetale de importanţă comunitară pe suprafaţa PP, iar în preajma
acestuia NU a fost semnalate habitate prioritare, iar dimensiunile populaţiilor de nevertebrate
sunt nesemnificative pentru ca impactul să aibă relevantă la scara sitului luat ca întreg.
Majoritatea speciilor de vertebrate pot fi afectate de zgomotul şi activitatea
autoturismelor şi a turiştilor. Considerăm că pe măsură ce activitatea devine cotidiană aceste
specii se vor refugia în zone mai îndepărtate, în functie de capacitatea de suport la stres
distanţa fiind de la câteva zeci de metri până la maxim un kilometru. Suprafata PP-ului fiind
limitrofă cursului de apă al Mureşului, efectele negative şi conexe activităţii de exploatare vor
fi estompate, suprafeţele cu vegetaţie arboricolă de pe marginea răului acţionând ca un
tampon.
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De asemenea, zgomotul şi activitatea turiştilor vor fi estompate de către traficul de pe
DN7 şi calea ferată Arad-Deva, activitate care deja influenţează existenţa unor specii de pe
suprafata PP.
Considerăm că şi impactul negativ din aceasta faza este nesemnificativ, raportat la
scara sitului în întregimea sa.
Din faza de dezafectare.
Nu identificăm un impact negativ în faza de dezafectare. Prin reconstrucţia ecologică a
suprafeţelor exploatate, în fapt, vom putea evidenţia un impact pozitiv, prin asigurarea unor
noi habitate în care să migreze speciile afectate de fosta activitate din zona PP.
De asemenea, încetarea activităţii PP va elimina o serie de factori cu impact negativ –
depunerea de pulberi, zgomot, vibraţii etc. – şi astfel speciile afectate se vor putea regenera şi
habitatul nou creat va putea fi repopulat de specii noi de plante şi animale.

C4. Identificarea impactului rezidual.
Nu a fost identificat un impact rezidual după încetarea activităţii PP. Nu există procese
sau fenomene cu impact negativ care să se manifeste după stoparea activităţii PP şi care să
influenţeze pe mai departe existenţa speciilor vegetale şi animale. Singurul fapt care poate fi
menţionat este imposibilitatea de a readuce spectrul de populaţii vegetale şi animale, precum
şi habitatele la starea lor originală. Însa prin reconstrucţia ecologică a zonei se vor aduce
îmbunătăţiri calităţii habitatului şi se vor crea premise pentru reinstalarea cel puţin a unei părţi
dintre speciile vegetale şi animale eliminate prin implementarea PP-ului.

C5. Identificarea impactului cumulativ.
Impactul cumulativ al proiectului de faţă este evaluat în raport cu alte proiecte
similare, respectiv bazine piscicole şi/sau balastiere, şi cu alte proiecte care au efecte sinergice
asupra speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară care fac obiectul de conservare al
sitului.
În apropiere, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior
există 2 balastiere funcţionale în albia minoră a râului Mureş, pe o lungime de cca. 100 km de
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râu. Pe teritoriul sitului ROSCI 0373 Râul Mureş între Brănişca şi Ilia există mai multe
balastiere, cca. 5 active, ceea ce ar putea indica un impact cumulativ semnificativ cu PP.
Totuşi, suprafaţa redusă a PP şi perioada scurtă de pe care se fac excavaţiile reduc mult din
impactul negativ scontat, făcându-l practic nesemnificativ.
Ca urmare a celor prezentate mai sus considerăm că nu există un impact cumulativ
semnificativ al activităţii PP în raport cu situl Natura 2000 ROSCI 0064 şi ROSPA0029.

C6. Evaluarea semnificaţiei impactului.
Scopul exploatării agregatelor minerale este cel de realizare a unui bazin
piscicol unde se va practica pescuitul sportiv. Prin lucrările de exploatare a
agregatelor minerale se va realiza chiuveta lacustră necesară. Aceste lucrări au fost
avizate de Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Târgu-Mureş cu Avizul nr.
316/28.12.2015.
Procesul tehnologic de extragere a balastului se va face cu ajutorul unor
excavatoare echipate cu cupa inversă astfel încât, în adâncime să se formeze o
excavaţie cu două trepte şi secţiune trapezoidală, având următoarele caracteristici:
• înălţimea medie a treptei 1 (superioare) = 4,5 - 5,0m din care 0,70m reprezintă
coperta;
• înălţimea treptei 2 (inferioare) = 4,5 m ;
• înclinarea taluzurilor = 1:1.
Excavatorul va lucra în retragere cu front unic, excavarea făcându-se în fâşii
transversale, cu lăţimea de 6 - 8 m (în functie de raza de acţiune a excavatorului).
Accesul utilajelor la punctul de excavare se va face pe rampe tehnologice provizorii
având suprafaţa de lucru situată deasupra nivelului hidrostatic cu min. 1,0 m în
scopul evitării poluării accidentale a freaticului; rampele tehnologice provizorii se
vor amenaja la finalul lucrărilor de exploatare ca accese la luciul de apă.
Un impact secundar se produce ca urmare a gazelor evacuate de utilajul de extractie şi
cel de incarcare a balastului. Aceasta poluare afecteaza în special pasarile, unele mamifere şi
reptile aflate în zona de exploatare, dar şi vegetatia din zona, cu deosebire în perimetrul de
exploatare.
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Privitor la accesul la balastiera, care se va consolida drumul de exploatare existent, se
produce un impact negativ asupra vegetatiei, asupra vietuitoarelor din lunca Mureşului pasari, mamifere, amfibieni, ca urmare a emisiilor de gaze de eşapament, pulberi (de la praful
care se ridica de pe drum) şi a traficului insaşi, perturbandu-se habitatul.
Realizarea PP nu va fi un impediment în desfăşurarea proceselor bio-ecologice a
speciilor, nu va periclita, nu va distruge şi nu va elimina integral nici o specie observata în
zona şi nu va modifica cadrul natural definitiv în aşa fel incat sa elimine posibilitatea de
revenire a speciilor afectate în zona.

C.7. Procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut şi procentul din
suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi
reproducere ale speciilor de interes comunitar.
Procentul din suprafaţa totală a habitatelor prioritare care va fi pierdut este 0%.
Procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrană,
odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar este deasemenea nesemnificativ.

D. Măsuri de reducere a impactului
Pentru reducerea impactului potenţial asupra vegetaţiei şi faunei terestre sunt
necesare următoarele măsuri:
- lucrările de deschidere, pregătire şi exploatare se vor face astfel, încât să se
evite, pe cât posibil, deteriorarea terenurilor adiacente perimetrului PP.
- în condiţiile respectării normelor privind emisiile de gaze şi pulberi rezultate
din activitatea de exploatare se consideră că vegetaţia arboricolă şi de tufăriş
dezvoltată în vecinătăţile amplasamentului nu va fi afectată peste limitele admise.
- beneficiarul obiectivului se obligă să protejeze, prin mijloacele adecvate,
eventualele specii vegetale şi animale care vor fi identificate în timpul procesului
realizării lucrărilor de investiţii, precum şi biodiversitatea existentă.
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- în perioada de derulare a PP, deşeurile rezultate din excavaţii (steril, sol
vegetal) vor fi depozitate temporar pentru utilizarea ulterioara a acestora, pe cât este
posibil, în procesul de reconstrucţie ecologică.
- deoarece efectele negative asupra biodiversităţii zonelor adiacente ariei de
implementare a PP sunt datorate în special prafului mineral, zgomotului produs de
utilajul de extracţie şi perturbării habitatelor, se impune ca măsură specială reţinerea
şi diminuarea efectelor acestora prin măsuri tehnologice speciale:
 lucrările de exploatare a balastului se vor realiza numai în perimetrul
aprobat.
 utilizarea echipamentelor, utilajelor şi autovehiculelor performante, care
să nu producă un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.
 evitarea realizării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere pe amplasament, cu
excepţia intervenţiilor minore.
 Stropirea periodic a drumului de acces în perioada secetoasă.
- la finalizarea activităţii de exploatare se impune folosirea unor proceduri de
reconstrucţie ecologică adaptate condiţiilor din zonă. Deoarece reabilitarea ecologică
de readucere a terenului în forma actuală nu se poate realiza în modul cel mai fidel,
procedeele tehnice vor ţine cont de configuraţia naturală a amplasamentului pentru ca
acestea să se încadreze la specificul şi în cadrul natural al zonei.
- după procesul de reconstrucţie ecologică şi realizare a bazinului piscicol vor fi
evaluate posibilităţile de populare pentru fiecare specie de peşti menţionată şi se vor
lua măsurile necesare pentru a asigura condiţii prielnice de hrană şi cuibărire pentru
speciile avifaunistice existente în zonă.
Având în vedere situarea proiectului în situl de importanţă comunitară
ROSCI0064 - Defileul Mureşului şi în aria de protecţie avifaunistică ROSPA0029
Defileul Mureşului Inferior- Dealurile Lipovei, se vor lua următoarele măsuri de
protecţie a ecosistemelor terestre şi acvatice:
- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre,
acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara acestora
sunt interzise:
 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în
oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
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 perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie a speciilor;
 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau
ouălor din natură;
 deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau
distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare
dintre stadiile ciclului lor biologic;
 deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi
oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare
dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt
interzise:
 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau
ouălor din natură;
 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare,
 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
 vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare
a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de
la acestea, uşor de identificat.

- alte măsuri:
 lucrările se vor desfăşura strict în limitele perimetrului de exploatare astfel
încât, ecosistemele învecinate să nu fie deranjate sau afectate;
 nu se va defrişa vegetaţia arbustivă existentă pe malul stâng al râului Mureş;
 nu se vor deranja în niciun fel zonele dintre perimetrul de exploatare şi
terenurile învecinate;
 în cazul în care se va observa cuibărirea păsărilor în zona învecinată
perimetrului de exploatare de pe malul stâng al râului Mureş, se va anunţa
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administratorul sitului ROSPA0029 în vederea stabilirii speciilor şi a
măsurilor de protejare necesare;
 pt. conservarea vegetaţiei arbustive de pe malul stâng al râului Mureş se va
respecta zona tampon cuprinsă între latura nordică a perimetrului de
exploatare şi acest mal, având lăţimea de cca. 140 m, zonă în care nu se vor
executa niciun fel de lucrări.
Titularul proiectului are obligatia de a mentine şi de a nu periclita starea de
conservare

favorabila a speciilor şi habitatelor naturale pentru a se asigura

integritatea Retelei Europene NATURA 2000.
Activităţile principale identificate în zona de amplasament ce generează un
impact asupra biodiversităţii locale sunt legate de păşunat pe pajistile adiacente
albiei raului Mures şi agricultura pe terenurile invecinate; Nu există în zona
perimetrului alte activitati industriale majore care sa produca un impact cumulativ
asupra speciilor sau habiltatelor incluse în sit.

E. MONITORIZAREA IMPACTULUI DE MEDIU
Monitorizarea propusă are ca scop urmărirea impactului lucrărilor asupra
mediului, respectarea măsurilor propuse şi necesitatea măsurilor suplimentare pentru
minimalizarea impactului de mediu. Această activitate va avea un caracter periodic şi
se va realiza prin observaţii în aria afectată asupra calităţii mediului, a
componentelor afectate şi a gradului de perturbare. Dată fiind suprafaţa restrânsă a
zonei monitorizarea se va desfăşura pe întreg amplasamentul afectat de proiectul
propus.
Responsabil de monitorizarea impactului de mediu este titularul proiectului
iar resursele financiare necesare acestui proces vor fi asigurate din surse proprii.
Măsurile de reducere a impactului nu se implementează discontinuu ci
permanent pe toată perioada derulării proiectului (respectarea tehnologiei de
excavare, udarea căilor de rulare, eliminarea bălţilor etc.) în funcţie de diferiţi factori
în genere naturali (lipsa precipitaţiilor, viituri etc). Beneficiarul are obligativitatea
implementării măsurilor propuse.
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F. Metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile
şi/sau habitatele de interes comunitar afectate.
Pentru elaborarea studiului de evaluare adecvată au fost parcurse mai multe etape,
respectiv:
etapa de documentare din literatura de specialitate, culegere de date despre habitatele
şi speciile de interes comunitar prezentate în Formularul Standard Natura 2000 al
ROSCI 0064 şi ROSPA0029,
etapa de pregătire a lucrului în teren;
etapa de colectare de observaţii din teren;
etapa de prelucrare a datelor din teren şi de elaborare a studiului de evaluare adecvată.
Observaţiile în teren au acoperit suprafaţa arealului proiectului propus cu incidenţă în
ariile protejate şi în zonele invecinate acestora.
În faza de pregătire au fost realizate hărţi ale zonei amplasamentului folosind suportul
topografic şi imagini satelitare. Observaţiile au fost realizate în 2016 în sezoanele ecologice
estival, autumnal şi hibernal, iar în 2017 începutul sezonului vernal.
Pe lângă analiza habitatelor, speciilor vegetale şi animale din arealul de influenţă al
proiectului s-a urmărit prezenţa/absenţa habitatelor favorabile pentru evaluarea impactului
realizându-se coleraţii cu cerinţele ecologice ale speciilor de interes comunitar, oferta actuală
a teritoriului şi impactul dat de modificarile propuse.
S-a realizat evaluarea impactului asupra speciilor observate în amplasament şi
vecinătatea acestuia. Având în vedere suprafaţa redusă a amplasamentului proiectului şi a
zonei de influenţă, evaluarea speciilor de interes comunitar a fost realizată prin observaţii în
transect (cu acoperirea întregului amplasament al proiectului şi a celor învecinate până la o
distanţă de 1 km pe cursul râului) şi staţionar. S-au făcut observaţii pe malul Mureşului de la 1
km aval până în amonte cu 1 km de perimetrul proiectului.
Au fost facute observaţii asupra proiectelor implementate sau în curs de implemntare
în aria proiectului pentru evaluarea impactului cumulativ.
Pentru păsări s-a folosit metoda transectului liniar (metoda Gregory R. D. 2004) care
implică traversarea teritoriului pe o rută predeterminată şi înregistrarea fiecărei păsări văzute
sau auzite. Observaţiile au fost făcute dimineaţa respectiv seara iar transectele au fost dispuse
în zona de influenţă a proiectului şi în arealele învecinate acestea având o lungime de 1 km pe
malul râului atât în aval cât şi în amonte.
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Pentru amfibieni şi reptile au fost folosite metode vizuale prin observaţii directe şi
căutări în zone de refugiu şi dezvoltare a speciilor.
Pentru investigarea habitatelor s-a folosit metoda Braun-Blanquet. În cazul de faţă
proiectul propus nu are impact major asupra florei şi vegetaţiei din zonă. Toate activităţile
proiectului se desfăşoară pe spaţii cu vegetaţie ruderală cu valoare conservativ redusă.
Caracter perturbator asupra vegetaţiei există doar în imediata apropiere a zonelor de rulare
prin praful de autobasculante. Pentru habitate au fost realizate observaţii asupra speciilor
vegetale şi concordanţa cu compoziţia specifică habitatelor Natura 2000 specificate în
Formularul Standard.
Pentru fauna de nevertebrate s-au făcut observaţii la nivelul solului, a vegetaţiei, a
coronamentului arborilor şi a malurilor râului Mureş.

Concluzii
Inexistenţa speciilor de floră şi a habitatului prioritar pe suprafaţa efectivă a
bazinului piscicol pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0064 şi
ROSPA0029 permite implementarea proiectului propus în arealul analizat. Existenţa
în vecinătatea viitorului bazin piscicol doar a unor exemplare din fauna de interes
comunitar specifică siturilor „ROSCI0064 – Defileul Mureşului Inferior” şi
„ROSPA0029

–

Defileul

Mureşului

Inferior,

Dealurile

Lipovei”,

nu

restricţionează implementarea planului având în vedere ca aceste exemplare se pot
retrage spre zone învecinate care au funcţie de tampon.
Realizarea bazinului piscicol prin exploatarea agregatelor minerale nu va
afecta numeric şi structural nici una dintre populaţiile floristice şi faunistice din
habitatul prioritar ale ariei naturale.
Suprafaţa implicată în implementarea bazinului piscicol reprezintă o suprafaţă
mică 0,0025% în comparaţie cu suprafaţa totală a sitului „ROSCI0064 – Defileul
Mureşului Inferior” de 32003 ha, iar raportat la suprafaţa efectiva a ROSPA 0029
– Defileul Mureşului Inferior-Dealurile Lipovei, care este de 55.660,3 hecta nu va
depăşi 0,0014% din teritoriul sitului.
Implementarea planului nu va avea un efect direct asupra habitatelor prioritare
din compoziţia sitului. Amplasarea perimetrului analizat în apropiere de DN7 şi calea
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feratată Arad – Deva nu va produce fragmentari suplimentare ale habitatelor. Toate
speciile prezente pe amplasament cât şi în imediata vecinătate nu sunt cu risc.
Evaluând aceste date considerăm ca habitatul este suficient de mare şi de
stabil pentru a asigura menţinerea tuturor speciilor prezente pe termen lung, planul
propus nepericlitând în vreun fel existenţa speciilor de floră sau de faună.
Se mai găsesc şi alte zone de interes economic (balastiere şi cariere) în aria
naturală protejată, în lungul DN 7. Prin urmare, activitatea economică, de altfel
punctiformă la scara sitului nu este generatoare de fragmentare a habitatelor
prezente, nu distruge relaţiile structurale sau funcţionale din cadrul sitului şi nu va
periclita integritatea acestuia. Echilibrul sitului este generat de mozaicul de habitate
determinat de o mare varietate staţională. O activitate la scară restrânsă, cum este cea
prognozată în cadrul acestui proiect, ce se va desfăşura pe termen lung, nu va afecta
integritatea şi stabilitatea sitului de importanţă comunitara „ROSCI0064 – Defileul
Mureşului Inferior”

şi a ROSPA 0029 – Defileul Mureşului Inferior-Dealurile

Lipovei.
In cazul habitatelor naturale, starea sa de conservare este dată de totalitatea
factorilor ce acţionează asupra sa şi asupra speciilor caracteristice şi care îi poate
afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea
speciilor caracteristice. Aceasta stare se consideră „favorabilă” atunci când sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui
areal sunt stabile sau în creştere;
habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe
termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este
mare;
speciile care îi sunt caracteristice se afla într-o stare de conservare favorabilă.
Pentru menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă,
se vor lua cele mai potrivite măsuri respectând însă realităţile economice, sociale şi
culturale specifice zonei.
Această lucrare conţine 101 pagini şi a fost întocmită ca Studiu de Evaluare adecvată. Drepturile
de autor aparţin proiectantului menţionat în foaia de capăt. Orice copiere, difuzare sau
prezentare publică, în întregime sau parţial, în alte scopuri decât ca studiu de impact, fără
acordul autorilor este interzisă. Asemenea acţiuni duc la urmărire civilă şi pot genera urmărire
penală !
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