CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA
EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN
PERIMETRUL AVAL DIG GALBENI,
RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA
ALBIEI”
UAT FARAOANI, JUD. BACAU.

Proiectantul lucrarilor: SC PRO- GLOBO A.D. SRL BACAU
Proiectant de specialitate: SC ECOPROJECT CONSULTING SRL
Biolog Catalina Haidau
Inginer Mihaela Lupu

Beneficiarul lucrarilor/ titularul proiectului: SC ASV SORTBET SRL
1
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
A.

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

A.9.1.
B.

B.10.
B.11.
B.12.
B.13.

B.13.1.
B.13.2.
B.13.3.
B.13.4.
B.14.

B.14.1.
B.14.2.

Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII ............................................................................. 4
Denumirea proiectului .............................................................................................................................................. 4
Localizarea obiectivului ........................................................................................................................................... 4

Titularul si beneficiarul investitiei, proiectantul general si proiectantii de specialitatei ......................................... 5
Descrierea proiectului .............................................................................................................................................. 5

Descrierea procesului tehnologic de extractie ......................................................................................................... 6

Masuri si lucrari pentru stabilizarea albiei si malurilor, de protectie a obiectivelor din zona................................ 7
Obiectivele proiectului ............................................................................................................................................. 7

Concluziile studiilor necesare pentru evaluarea rezervelor totale de agregate minerale ....................................... 8
Materii prime folosite ............................................................................................................................................... 9

Preparate chimice și substanțe periculoase utilizate................................................................................................ 9
Caracterizarea zonei................................................................................................................................................. 10

Prezentarea Bazinului Hidrografic Siret ................................................................................................................ 10
Relieful.................................................................................................................................................................... 12

Conditii geologice................................................................................................................................................... 14

Date hidrologice de baza: ...................................................................................................................................... 16
Debite in formare.................................................................................................................................................... 16

Debite de aluviuni................................................................................................................................................... 17

Date hidrologice de baza a perimetrului Aval dig Galbeni, niveluri si debite minime, medii si maxime ............... 17
Date hidrologice si hidrochimice ........................................................................................................................... 18
Modificările fizice ce decurg din proiect ................................................................................................................ 20

Modificări în etapa lucrărilor de exploatare .......................................................................................................... 20
Modificări în etapa lucrărilor de închidere ............................................................................................................ 22

B.14.3. Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate pentru a fi utilizate la
implementarea proiectului...................................................................................................................................................... 22
B.15.

SURSE DE POLUANTI şi deşeuri generate de proiect şi modalitatea de eliminare a acestora ............................ 22

B.15.2.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire a emisiilor în apele de suprafață:............................................................ 23

B.15.1.
B.15.3.
B.16.

B.16.1.
B.16.2.
B.17.

B.17.1.
B.17.2.
B.17.3.
B.18.
B.19.

SURSE DE POLUANTI ÎN APĂ ............................................................................................................................. 22

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale de carburanţi .......... 23
Sursele şi poluanţii pentru aer ................................................................................................................................ 24

Monitorizarea privind emisiile în aer ..................................................................................................................... 24

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor în aer ............................................................ 24

Factorul de mediu zgomot şi vibraţii ...................................................................................................................... 26
Surse și emisii de zgomot și vibrații........................................................................................................................ 26

Estimarea impactului proiectului privind zgomotul şi vibraţiile ............................................................................ 26
Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor de zgomot și vibrații ..................................... 27

Emisii de radiaţii .................................................................................................................................................... 28
Factorii de mediu sol/subsol și ape subterane........................................................................................................ 28

2

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

B.19.1.

Estimarea impactului proiectului asupra solului/subsolului și apelor subterane: ................................................. 28

B.20.

Deșeuri rezultate din activitatea de producție ........................................................................................................ 30

B.19.2.
B.20.1.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor pe sol, subsol și apele subterane. ................. 29
Gestionarea deşeurilor generate ............................................................................................................................ 31

B.21.
Caracteristicile proiectelor/planurilor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu
proiectul care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată ................................................... 31
C.
INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR
AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PROPUS ................................................................................ 33
C.22.
Lista tipurilor de habitate şi a speciilor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 – Lacurile de
acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti - ROSPA0063 .............................................................................................................. 35

C.23.
Identificarea şi localizarea în teren a tipurilor de habitate aferente speciilor de interes comunitar, care
fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0063. ................................................................................................................ 58
C.24.

Evaluarea stării actuale de conservare a speciilor ................................................................................................ 63

C.25.

IDENTIFICAREAŞI EVALUAREA IMPACTULUI ................................................................................................ 80

C.24.1.
C.25.1.
C.25.2.
C.25.3.
C.25.4.
C.25.5.

Relația cu arii naturale protejate invecinate ......................................................................................................... 80
Evaluarea semnificaţiei impactului direct .............................................................................................................. 85

Evaluarea semnificaţiei impactului indirect ........................................................................................................... 87

Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen scurt............................................................................................... 89

Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung ............................................................................................... 89

Evaluarea semnificaţiei impactului cumulat .......................................................................................................... 90

C.26.
Proiectele (inclusiv proiectul supus evaluării) aprobate sau în curs de aprobare, amplasate în imediata
vecinătate şi pe teritoriul ROSPA0063 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti ................................................. 91
C.27.
Caracteristicile comune şi efectele proiectelor care au ca obiect de activitate exploatarea, transportul şi
prelucrarea agregatelor minerale: ......................................................................................................................................... 93
C.28.

Impactul cumulat asupra aerului............................................................................................................................ 94

C.30.

Impactul cumulat asupra solului ............................................................................................................................ 97

C.29.
C.31.

Impactul cumulat asupra apei ................................................................................................................................ 95

evaluarea impactului in faza de constructie, operare si dezafectare...................................................................... 98

D.
INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR
AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PROPUS ................................................................................ 98
D.1. Evaluarea impactului in faza de constructie, operare si dezafectare ............................................................................ 98

D.2. Evaluarea impactului în faza de dezafectare ............................................................................................................... 100

E.3. Evaluarea semnificaţiei impactului fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului .............................. 100
E.4. Evaluarea semnificaţiei impactului rezidual................................................................................................................. 103

D.5. Evaluarea semnificaţiei impactului - concluzii............................................................................................................ 105

D.6. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR ANALIZATE ........................................................................................................ 106
D.6. MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI ........................................................................................................... 110

D.7. CONCLUZII ................................................................................................................................................................. 113

D.8. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND SPECIILE ŞI/SAU
HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE .................................................................................................... 117

3

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

A.
A.1.

INFORMAŢII PRIVIND PROIECTUL SUPUS APROBĂRII
DENUMIREA PROIECTULUI

EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN
PERIMETRUL AVAL
SENALIZARE GALBENI, RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA
ALBIEI ”, administrata de S.C. ASV SORTBET S.R.L. Nicolae Balcescu
A.2.

LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

In extravilanul, comuna Faraoani, judetul Bacau, in albia raului Siret, perimetrul
Aval dig Galbeni, urmeaza sa intre in functiune investitia „EXPLOATAREA
AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL AVAL DIG GALBENI, RAU SIRET,
MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA ALBIEI ”, administrata de S.C. ASV
SORTBET S.R.L. Nicolae Balcescu, care va exploata nisipurile si pietrisurile – agregate
minerale – ce vor fi valorificate ulterior in constructii.
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Aval dig Galbeni,este
localizata in bazinul hidrografic Siret, cod cadastral XII – 1.000.00.00.00.0 malul drept al
raului Siret, pe teritoriul administrativ al com. Faraoani, Jud. Bacau.

Amplasamentul unde se va localiza „EXPLOATAREA AGREGATELOR
MINERALE DIN PERIMETRUL AVAL DIG GALBENI, RAU SIRET, MAL DREPT,
PENTRU DECOLMATAREA ALBIEI”, este un teren neproductiv, aflat in proprietate de
stat si apartine A.N. Apele Romane – Administratia Bazinala de Ape Siret Bacau, care
se transmite in administrarea beneficiarului S.C. ASV SORTBET S.R.L. Nicolae
Balcescu, prin Nota de constatare si CONTRACT DE INCHIRIERE (anexat), privind
atribuirea a unui perimetru de exploatare a agregatelor minerale de rau si dreptul de
extragere a balastului in scopul decolmatarii albiei raului Siret.
Localizarea este pe cursul mijlociu al raului Siret, pe teritoriul administrativ al
comunei Faraoani cu iesire la drum pe com. Faraoani, judetul Bacau, la cca. 3.3 Km de
DN2 –Km273 .

Perimetrul a fost identificat de reprezentantii A.N. Apele Romane – A.B.A. Siret si
SC ASV SORTBET S.R.L. Nicolae Balcescu, si atribuit prin Contractul de inchiriere
nr.12/31/27.02.2019.
Accesul in perimetrul de exploatare Aval dig Galbeni se va face din DN2 –km273,
printr-un drum de exploatare, prin partea de nord a balastierei pentru care s-a obtinut
acordul de reabilitare nr. 2362/11.03.2019 din partea Primariei Faraoani. La 2.8km
amonte este amplasamentul Barajului Galbeni. Amplasamentul perimetrului de
exploatare respecta distanta fata de constructiile din zona, minim 500 m fata de
disipatorul barajului cat si distanta fata de digul de aparare Galbeni 50 m (123 m) (pilierii
de siguranta pentru exploatarile de suprafata cf. lucrarilor se specialitate intocmite de
Univ. Petrosani este 5-25 m si adancimi mai mici de 10 m cu respectarea pantei
taluzelor). Zona unde este amplasat perimetrul este liber de constructii si nu exista
restrictii.
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A.3.

TITULARUL SI BENEFICIARUL INVESTITIEI, PROIECTANTUL
GENERAL SI PROIECTANTII DE SPECIALITATE : NUME, ADRESA,
TELEFON. NECESITATEA EVALUARII REZERVEI

Titularul si beneficiarul investitiei este: S.C. ASV SORTBET S.R.L. Nicolae
Balcescu,reprezentata de administrator ANDREI ORCHIANU SOREA, cu sediul social
situat in str. Garii, FN, Localitatea Nicolae Balcescu, judetul Bacau.
Cod fiscal RO 40309359

Numarul de ordine in registrul national al ORC de pe langa Tribunalul Bacau,
J04/1956/2018 (anexat)
Cod CAEN 0812 – Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului.

Telefon 0757022662
A.4.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Lucrarile de EXPLOATARE A AGREGATELOR MINERALE DIN PERIMETRUL AVAL
SENALIZARE GALBENI, RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU DECOLMATAREA
ALBIEI, vor servi la reprofilarea albiei minore prin indepartarea materialului aluvionar a
raului Siret se realizeaza marirea sectiunii de scurgere, reducerea energiei specifice in
sectiunea vie si reducerea fenomenului de eroziune de mal. Reprofilarea reprezinta o
prelungire a senalului proiectat de SC HIDROELECTRICA SA
Elemente de coordonare si de cooperare a perimetrului Aval dig Galbeni







Nr.
pct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cordonata
X
549899.337
549870.617
549824.744
549785.102
549752.848
549714.578
549451.620
549451.271
549509.179
549609.117
549704.227
549825.597
549874.821

Coordonata
Y
650409.212
650424.137
650441.078
650452.524
650460.682
650472.868
650575.370
650574.733
650501.480
650429.251
650394.239
650376.584
650386.349

Suprafata perimetrului-28000 mp;
Suprafata perimetrului licitat si adjudecat -2,8 ha;
Volumul total estimat prin calcul – 56000 mc/2,8 ha;
Volumul propus a se exploata in perioada 2019-2020- 56000 mc;
H min. sapatura – 0.95 m;
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H max. Sapatura – 3.65m;
H mediu sapatura – 2.00m;
Lungimea totala a perimetrului-477,86 m;
Latimea maxima – 78,65m

Perimetrul de exploatare are o suprafata de 28000 mp,impartit in patru zone
astfel:
 Zona 1 cu o zona poligonala avand L = 477.86 m, l = 5-6 m s
 Zona II cu o forma poligonala avand L = 477.86 m, l = 3-10 m: adancimea medie
de exploatare va fi de 0.95-3.65 m si nu va depasi in nici un caz cota talvegului
natural al raului in zona (maxim 3.65 m).
 Volumul total al rezervei conform Studiului Tehnic Zonal este de 56000 mc, iar
volumul nisipurilor si pietrisurilor estimat a se exploata in anul 2019-2020 este de
56000 mc.
A.5.

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE EXTRACTIE

Perimetrul este amplasat partial in arie naturala protejata schitata pe planul de
situatie.
Extragerea nisipului si pietrisului extras se face prin intermediul unor utilaje dupa cum
urmeaza :
 1 camion;
 1excavator;
 1 buldozer tip 1500;
 incarcator frontal avand cupa de 3 mc.
Excavarea se realizeaza mecanizat in camp continuu, in fasii paralele cu firul
albiei, cu lungimea de cca 477,86 m si latimea de 6 m din aval spre amonte, de la firul
apei spre malul drept
Modul de exploatare va fi pe sectoare de lucru. Balastul brut dupa extragere va
fi depozitat in vederea eliminarii apei, dupa care cu utilajul din dotare se incarca direct
in mijloacele auto.
Materialul incarcat va fi transportat direct la beneficiari. Se vor respecta
normele de exploatare rationala (nedepasirea talvegului), stabilita de A.N. Apele
Romane . ABA SIRET Bacau va aproba, adancimea maxima de exploatare stabilita prin
autorizatiile anuale de gospodarire a apelor. Agregatele produse in balastiera vor fi
utilizate la diferite intrebuintari ale beneficiarilor, exemplu la amenajarea drumurilor,
statii betoane, etc.
Adancimea de exploatare medie
va fi 2.00 m (0.95-3.65m), (conform PROFIL
LONGITUDINAL) fiind impusa de adancimea talvegului raului natural in aceasta zona.
Nu vor fi efectuate in nici un caz lucrari de exploatare a agregatelor sub talvegul raului.
Exploatarea balastierei se incadreaza in categoria lucrarilor de regularizare prin
calibrare a albiei avand drept scop mentinerea curentului principal in cursul optim
pentru scaderea eroziunii malurilor si reducerea vitezei cursului apei in sectorul propus.
Prin exploatarea zacamantului de agregate, minerale se vor produce urmatoarele
influente asupra regimului de curgere si morfometric asupra raului Siret :
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 Cresterea capacitatii de transport a raului in sectiunile de amplasament
ale balastierei;
 Reducerea vitezei de curgere a apei in albia raului, cu efect pozitiv
asupra intensitatii proceselor de eroziune ale talvegului si malurilor;
 Translocarea curentului de apa catre senal, avand ca efect diminuarea
eroziunii malului stang;
 Diminuarea vitezei si a intensitatii curentilor transversali din albia
minora in zona cotului si deci reducerea intensitatii procesului de
sapare si de depunere in zona meandrei.
 Degajarea albiei minore de aluviunile depuse in timpul viiturilor.
A.6.

MASURI SI LUCRARI PENTRU STABILIZAREA ALBIEI SI MALURILOR, DE
PROTECTIE A OBIECTIVELOR DIN ZONA

Exploatarea agregatelor minerale din plaja albiei minore a raului Siret, nu va pune
in pericol regimul de curgere a apelor raului in perioade cu debite mici, de seceta sau
inghet.
Tehnologia de exploatare adoptata, in urma excavatiilor, terenul va ramane fara
uniformitati si racordat la configuratia naturala a terenului in amonte si aval de
perimetrele de exploatare.
Adancimea de exploatare a agregatelor minerale la nivelul talvegului din senalul
propus al raului Siret nu pune in pericol stabilitatea albiei, fiind exclusa aparitia unor
eroziuni regresive ale patului albiei.
Efectul principal din punct de vedere al administrarii apelor rezultat din extragerea
balastului in perimetrul Aval dig Galbeni, va fi de decolmatare si reprofilare a albiei
raului Siret.
A.7.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Sub aspect geomorfologic, prin exploatarea zacamantului de agregate minerale in zona
exploatarii realizata de balastiera se vor produce urmatoarele influente asupra
morfologiei raului:
 translocarea curentului de apa pe prelungirea senalului proiectat de
HIDROELECTRICA si continuat prin reprofilarea albiei executata de S.C.
ASV SORTBET S.R.L. S.C. CIPRIONI CONSTRUCT S.R.L. N
BALCESCU SI S.C. MUV S.R.L. avand ca efect diminuarea eroziunii
celor doua maluri pe o lungime de cca 3 km de la barajul Galbeni;
 diminuarea proceselor de transport a materialului solid ca urmare a
micsorari vitezelor de curgere in albie;
 diminuarea intensitatii curentilor transversali din albia minora si, prin
aceasta, reducerea intensitatii proceselor de sapare a malurilor;
 degajarea albiei minore de unele din aluviunile depuse in timpul viiturilor;
Fata de cele de mai sus rezulta ca, exploatarea agregatelor minerale din zona, va
aduce, in principal, modificari cu caracter pozitiv asupra regimului geomorfologic al
raului Siret in zona luata in studiu.
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Scopul investiţiei este de a decolmata, regulariza şi reprofila albia minoră a râului
Siret în zonă prin exploatarea agregatelor minerale de râu şi utilizarea acestora ca
materiale de construcţie.

Prin exploatarea zacamantului de agregate minerale se vor produce urmatoarele
influente asupra regimului de curgere si asupra morfologiei raului Siret:
 Cresterea
capacitatii
de transport
amplasament ale balastierei;

al raului

in sectiunile

de

 Reducerea, in zona de amplasament a vitezei de curgere a apei in albia
raului, cu efect pozitiv asupra intensitatii proceselor de eroziune ale
talvegului si a malurilor (reducere);
 Translocarea curentului de apa catre malul drept, avand ca efect
diminuarea eroziunii malului stang;
 Diminuarea vitezei si a intensitatii curentilor transversali din albia minora
in zona cotului si deci reducerea intensitatii proceselor de sapare si de
depunere in zona meandrei;
 Degajarea albiei minore de aluviunile depuse in timpul viiturilor;
 Cresterea capacitatii de preluare a Pr. V. Seaca in sectiunea perimetrului.
A.8.

CONCLUZIILE
STUDIILOR
NECESARE
PENTRU
EVALUAREA
REZERVELOR TOTALE DE AGREGATE MINERALE DIN PERIMETRUL
STUDIAT

In vederea evaluarii rezervelor totale de agregate din perimetrul marcat in planul
de situatie s-a utilizat metoda evaluarii volumetrice pe baza datelor din profilele
transversale intocmite si prezentate in anexa la documentatia tehnica.
Calculele cu privire la volumele de excavatie pe fiecare trimestru a anului 2019-2020 se
prezinta astfel :
 Zona de extractie trim. II 2019 …….……….....20000 mc.
 Zona de extractie trim. III 2019 ……………... ..20000 mc.
 Zona de extractie trim. IV 2019 ……….…....….8000 mc.
 Zona de extractie trim. I 2020 ……..………......8000mc.
 Total extractie 2018-2019...........…………..56000 mc.
In planul de situatie s-au delimitat suprafata de excavatie de 28000 mp
adjudecata prin licitatie care asigura un volum total de circa 56000 mc agregate
minerale propuse spre exploatare.
Perimetrul de exploatare propus pentru anul 2019-2020 se va marca in teren,
prin plantarea de borne in zona celor 3 profile transversale. Dupa bornarea perimetrului
se va putea trece la exploatarea propriu zisa a agregatelor minerale.
Urmarirea in timp a comportarii in timp a albiei se va face prin ridicari
topografice care se executa:
 Anual–odata cu intocmirea documentatiei de gospodarire a apelor pentru
extragerea agregatelor minerale din albia cursurilor de apa;
 Masuratori topografice la cel mult 15 zile dupa viiturile cele mai importante;
 Recomandari privind reabilitarea tehnica a albiei minore a raului Siret :
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 Refacerea capacitatii de transport a albiei minore a raului Siret in zonele de
exploatare in corelatie cu debitele tranzitate prin albie;
 Proiectarea unor lucrari de dirijare a curentilor in albie, in scopul schimbarii
directiilor de curgere a apei la debite medii multianuale, precum si la debitele cu
probabilitatile de calcul corespunzatoare clasei de importanta a lucrarii,
asigurandu-se astfel stabilitatea tronsoanelor de albie.

Program de exploatare pe anul 2019-2020 la
Perimetrul Aval dig Galbeni

SPECIFICAŢIA
EXCAVAT
GEOLOGIC
A.9.

U.M.
mc.

PROGRA
M
56 000

TRIM.II.
2019
20000

TRIM. III.
2019
20000

TRIM.IV.
2019
8000

MATERII PRIME FOLOSITE

TRIM.I
(2020)
8000

Materiile necesare derulării investiției sunt reprezentate de combustibili pentru
alimentarea utilajelor şi autovehiculelor.
Autovehiculele care vor asigura transportul agregatelor minerale, vor fi alimentate de la
staţiile de carburanţi.
Utilajele terasiere vor fi alimentate din cisterne speciale de transport si alimentare
aduse la nevoie astfel încât pe suprafaţa amplasamentului nu vor exista rezervoare de
carburanţi. Se preconizează un consum lunar de cca. 6 t motorină.
Cantitatea totala de agregate minerale extrase este de 56000 mc si se consuma aprox
70 t motorina.
A.9.1.

Preparate chimice și substanțe periculoase utilizate

Motorină - 70 to
uleiuri de motor, de transmisie si de ungere 150 l
Vaselina 15 l
*Motorina
uleiuri de motor, de
transmisie si de
ungere
Unsoare

70000

R20, R38,R65,
R51/53, R40

150

R22, R36/38
R54/55/56

15

R36/38

H226,H304,
H351,H332,
H215,H373,H411
H413
H413
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CARACTERIZAREA ZONEI

B.10. PREZENTAREA BAZINULUI HIDROGRAFIC SIRET

Bazinul hidrografic al raului Siret, cu o suprafata de 47.610 km 2 (din care 42.890
kmp pe teritoriul romanesc) este, dintre raurile noastre interioare, cel mai important
afluent al Dunarii, (Atlasul Cadastrului apelor din Romania,1992), avand debitul de apa
la varsare de cca. 240 mc/s. Cea mai mare parte din Bazinul Hidrografic al raului Siret
este administrata de catre Directia Apelor Siret Bacau .
Raul Siret izvoraste din Carpatii Padurosi (de pe teritoriul actual al Ucrainei), de
sub Muntele Lungul (1382 m), patrunde in Romania in localitatea Vascauti, situata la
circa 5 km NE de orasul Siret si, dupa un parcurs total de 726 km (559 km in Romania),
se varsa in Dunare, in apropiere de municipiul Galati (la Sendreni).
Bazinul sau hidrografic se dezvolta in partea de est a tarii ocupand culmile
central – estice ale Carpatilor Orientali, Subcarpatii Moldovei si o parte din Subcarpatii
Curburii, partea central – vestica a Podisului Moldovei si extremitatea de NE a Campiei
Dunarii. Din punct de vedere matematic acest bazin hidrografic, de forma alungita se
incadreaza intre meridianele: 24050' E si 28000' E si paralele: 45005' N si 48015' N.
Extinderea de numai 30 pe latitudine nu are o semnificatie hidroclimatica
deosebita, daca o privim numai din acest punct de vedere. In contextul celorlalti factori
geografici zonali si locali si implicit, a elementelor de impact antropic, diferentele dintre
arealele situate in N sau S, in V sau in E sunt insa semnificative.
Cei mai importanti afluenti de dreapta ai raului Siret sunt: Suceava, Moldova,
Bistrita, Trotus, Putna, Ramnicu Sarat si raul Buzau.
Caderea totala a bazinului de la izvor la varsare este de 1236 m.
Trasatura de baza a reliefului din Bazinul Hidrografic Siret consta in paralelismul
culmilor si in fragmentarea longitudinala de catre numeroase depresiuni intramontane si
de vai orientate paralel cu structura zonala.
Structura geologica, a impus Carpatilor Orientali caractere morfologice specifice;
o masivitate mai pronuntata in zona cristalino-mezozoica si o fragmentare in zona
flisului. Depresiunile tectonice introduc o importanta variatie de relief si de modificari pe
verticala a peisajului. Reteaua hidrografica este adaptata la structura in general, avand
o densitate de 0,8-0,9 km/kmp.
Altitudinea medie a bazinului este de 515 m. Relieful bazinului scade pe toata
lungimea lui de la vest la est. In aceeasi ordine se succed si marile unitati de relief bine
individualizate si anume :
 zona montana - Carpatii Orientali;
 zona Subcarpatica;
 zona Podisului Central Moldovenesc;
 zona de campie - Campia Siretului;
 zona de lunca - Lunca Siretului.
Energia de relief se reduce foarte mult, raurile principale pierzandu-si
caracteristicile din zonele
anterioare, panta reliefului se reduce considerabil, eroziunea de adancime si laterala
scade, apele isi desfac cursurile in numeroase brate.
Clima din Bazinul Hidrografic Siret este diferentiata pe marile unitati de relief. In
zona montana a Carpatilor Orientali este tipic de munte, rece si umeda cu sensibile
variatii locale. Precipitatiile medii anuale sunt de 1200-1400 mm pe culmile cu orientare
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estica. In zona subcarpatica clima este continental moderata de tranzitie, de la clima
montana la cea continentala. Temperaturile medii anuale variaza de la 8,2 0C la 9,20C,
iar precipitatiile medii anuale de la 600 mm la 700 mm. Cantitatile maxime de
precipitatii sunt la inceputul verii, iar cele minime iarna.
In cuprinsul Podisului Central Moldovenesc se resimt influente climatice
europene si est europene. Temperatura medie anuala creste de la nord la sud, de la
70C la 9,70C, iar precipitatiile descresc de la nord la vest, de la 600 mm la 500 mm in
sud-est.
Resursele de apa de suprafata reprezinta cca. 17% din volumul total al
resurselor de apa ale tarii si sunt formate in principal de raul Siret si afluentii lui si intr-o
masura foarte redusa din lacuri si balti naturale.
Stocul mediu multianual al raului Siret in sectiunea de varsare in Dunare este de
cca. 5800 mil.mc. (Q= 183 mc/s) situand din acest punct de vedere raul Siret pe locul I
in ierarhia celor mai importante cursuri de apa ale Romaniei.
Spre deosebire de alte cursuri de apa,raul Siret dispune de afluenti importanti
(Suceava cca 9 %, Moldova cca 17,6 %, Bistrita cca 35 %, Trotus cca 18 %), fapt ce se
exprima mai pregnant prin variatia debitului mediu multianual in lungul cursului sau.
Volumul multianual scurs pe intreaga suprafata a bazinului este distribuit
neuniform pe sezoane si luni, astfel ca in sezonul de vegetatie se scurge cca. 70% din
totalul anual, deoarece scurgerea maxima corespunde in general cu o frecventa ridicata
a ploilor primavara, iar scurgerea minima se inregistreaza in lunile de iarna nu in lunile
de vara.
Din punct de vedere al scurgerii, pe ansamblu bazinului, reteaua hidrograficã se
caracterizeazã printr-un regim semipermanent in regiunile deluroase si de campie.
Bazinul hidrografic Siret este tipic asimetric deoarece s-a format pe seama afluentilor
montani de pe partea dreapta.
Detine urmatoarele coordonate geografice : 47°58” latitudine Nord; 45°28”
latitudine Sud; 24°49” longitudine Vest si 28°2” longitudine Est.
Din punct de vedere administrativ Administratia Bazinala de Apa Siret, cuprinde
4 Sisteme de Gospodarire a Apelor si 2 Sisteme Hidrotehnice .
Administratia Bazinala de Apa Siret are in administrare resursele de apa si are
obligatia de a le conserva, proteja si dezvolta durabil in scopul de a le lasa mostenire
generatiilor viitoare. Acest scop nobil este posibil printr-o dezvoltare stiintifica a unui
sistem optiml de management integrat dezvoltat la nivelul Bazinului Hidrografic Siret,
dar si la nivel de district de gospodarirea apelor, care sa aiba in vedere atat latura
cantitativa cat si cea calitativa.
Dupa caracteristicile morofohidrografice si hidrologice, raul Siret se imparte in
trei sectoare distincte:
1. Siretul superior, pana la patrunderea raului pe teritoriul tarii noastre la
Vascauti cu panta medie de 7m/km. Cursul Siretului superior (S=1606 kmp, L=133,5
Km) este dezvoltat in intregime pe teritoriul Ucrainei. Altitudinea medie a bazinului de
receptie pina la granita este de 572m, iar panta medie a reliefului atinge abia 58m/km,
ceea ce indica ponderea redusa a regiunilor de munte.
Pe acest sector, Siretul primeste apele a doi afluenti mai insemnati: Siretul Mic
(S=550kmp; L= 55 km, Hm=521m) si Cotovatul(S=81kmp, L=81km, Hm=360m). Primul
soseste din Carpati iar al doilea este un rau de podis. La intrarea pe teritoriul Romaniei,
raul Siret are un debit mediu de 12,1 mc/s sau de 11,5 mc/s sa Serbanesti.
11
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

2. Siretul mijlociu, pina la varsarea Putnei, adica sectorul de podis al raului cu
panta medie de 0,5 m/km. Are o lungime de 516,5km si se distinge printr-o vale larga cu
puternice tendinte de divagare cu un grad ridicat de divagare (1,65 km/km).
Pina la confluenta cu Suceava raul primeste din Podisul Sucevei o serie de
afluenti mici precum
Gavanul, Negostina, Bahna, Molnita, (izvoare in Ucraina S=115Kmp, L=27,6 km)
Verehia Baranca (S=36 kmp, L=12 km), Leahu, Poienilor Harigii (curs de lunca externa
a Siretului), Hantesti (S=50kmp, L=14 km), Grigoresti (S=31 kmp, L=11 km), Garla
Hutanilor (S=86 kmp, L=11 km), Salageni (S=86 kmp, L=24km) si Verona (S=72 kmp,
L=13 km).
3. Siretul inferior sau sectorul de cimpie in aval de varsarea Putnei, unde
pantele longitudinale ale raului scad la 0,23 m/km.
In aval de Susita incepe deja zona de divagare a Putnei care se varsa in Siret in
aval de primirea Barladului. Pe conul Putnei s-au individualizat doua paraie, cursuri
parasite care se varsa direct in Siret: Garla Morilor (S=36 kmp, L=22 km) si Putna
Seaca (S= 22 kmp, L= 13 km). In prezent sunt transformate in canale de irigatie
alimentate din Putna.
B.11. RELIEFUL

Intregul bazin hidrografic detine o orientare generala nord – sud. Pe partea
dreapta cursurile de apa sunt orientate pe directia nord-vest-sud-est.
Intreaga suprafata a bazinului hidrografic se desfasoara pe patru mari unitati de
relief : Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldoveni, Podisul Moldovei, Campia Siretului
Inferior.
Reprezentand partea cea mai inalta a Podisului Moldovei are o clima mai
racoroasa si mai umeda si cu aspecte biopedologice cu afinitati mai apropiate de
Specificul Europei Centrale decat al celei estice.
Podisul Sucevei este alcatuit din formatiuni sarmatiene necutate cu inclinare
generala concordanta cu cea a intregului Podis al Moldovei. Depozitele sunt
reprezentate printr-un complex de argile si marne cu alternante de nisipuri la care se
adauga in diverse sectoare si unele orizonturi subtiri de gresii calcare si conglomerate.
Relieful are un caracter tipic de podis ce poarta amprenta structurii monoclinale
si a litologiei variate. Structura orografica este data de un ansamblu de culmi si platouri
structurale inalte (Dealul Mare, Podisul Dragomirnei), dealuri piemontane la contactul cu
unitatea carpatica, depresiuni si inseuari sculpturale (Liteni, Balcauti, Bucecea,
Strunga), calcare largi cu sesuri si terase fluviale (culoarele Moldovei si Siretului),
campii piemontane terasate (Baia, Radauti).
Caracteristica principala a reliefului este data de larga dezvoltare si repetare a
formelor structurale generata de pozitia monoclinala a stratelor si de alternanta
orizonturilor cu grad dificil de rezistenta la eroziune. Platourile structurale au cea mai
mare extindere in partile centrale si de est, unde faciesul sarmatic este alcatuit pe
intinderi mari din gresii si calcare. Platourile au suprafete aproape orizontale cu inclinare
ce nu depaseste trei grade si se afla la inaltimi ce variaza intre 500-300m, in functie de
pozitia stratului rezistent care este scos la zi.
Orizonturile de calcare si gresii sunt exploatate doar pentru interese locale. In
nord-est de padurea Zagavia sunt inca vizibile vechile cariere pentru piatra de moara.
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In majoritatea cazurile marginiele acestor platforme sunt foarte abrupte,
constituind cornise dure pe baza carora datorita prezentei unor strate acvifere bogate,
apar alunecari de teren de mare amploare. Prin sectionarea acestor suprafete
structurale de catre reteaua hidrografica au rezultat vai cu caracter resecvent
subsecvent si obsecvent.
Marile vai ale Sucevei si Siretului, adincite cu peste 150 m in podis, cursul
superior al Somuzului Mare si Somozului Mic sunt orientate in cea mai mare parte pe
directia nord-vest-sud-est, conform cu structura monoclinala si prezinta profile
transversale cu versantii relativ simetric si afectati de aceleasi procese geomorfologice.
Evolutia lor avansata tinde sa le transforme in depresiuni culoar pe directia de inclinare
a stratelor.
Versantii mai ales crestele, cu pante de peste cinci grade sunt afectati de
alunecari de teren,
eroziune torentiala si spalari areolare intense. Din vechea campie de acumulare
miocena care a reprezentat suprafata initiala a podisului, nu se mai pastreaza nimic,
formele de acumulare majore fiind generate recent de raurile principale.
Ariile de influenta si luncile raurilor mari (Siret, Moldova, Suceava) au aspectul si
caracteristicile unor adevarate campii acumulate.
Asimetria versantilor Siretului si existenta seilor din est acoperite de prundis
carpatice , au adus pe primii cercetatori la formularea ipotezei orientarii initiale a retelei
hidrografice pe directia vest-est si formarii Siretului printr-un lant de captari successive.
In acest caz inseuarile respective (denumite si porti) au reprezentat vechi sei de captare
(Dersca pentru Siret, Bucecea pentru Suceava, Ruginoasa pentru Moldova). Studiile
ulterioare (Sarcu, 1955, 1956; Martiniuc, 1955,1960; Bacauanu 1968, 1973; Sficelea
1960,1980) infirma aceasta ipoteza aratand ca seria teraselor pastreaza un paralelism
evident la cursul actual iar terasele superioare se gasesc la altitudini mai mari decat
seile.
Aparitia seilor este conditionata de eroziunea diferentiala favorizata de prezenta
in perimetrele respective a unor formatiuni mai slabe. In cateva puncte din Dealul Mare,
din Dealurile Bour – Ibanesti si in portiunile de inseuare se intalnesc prundisuri de virsta
sarmatica provenite din dezagregate conglomeratelor din substrat, ele reprezentand
opera unor paleorauri cu directia vest-est.
Este posibil ca in viitor reteaua hidrografica sa se transforme partial, intr-o retea
transversala pentru ca raurile din bazinul Prutului au nivelul de baza mai coborat cu
circa 160- 200 m, decat axul vaii Siret.
Cercetarile din diferite sectoare au pus in evidenta existenta pina la 8 terase la
care se adauga inca 2-3 trepte din lunca. Terasele inalte ajung pana la altitudinea
relativa de 200-210 m in valea Siretului, 180 – 190m in valea Sucevei si 160-170m in
valea Moldovei.
Terasele cu inaltimea pana la 60-70m in valea Moldovei. Terasele cu inaltimea
pana la 60-70 m sunt mai bine conservate si sunt acoperite de depozite groase de luturi
loessoide. In sectoarele de confluenta majora (Suceava-Siret, Moldova-Siret) sunt
caracteristice “gruiurile aluvionare” formate din mutarea aval a confluentelor pe distante
de zeci de kilometric.
Culoarul propriu-zis al Siretului prezinta o latime variabila, fiind asimetrica cu
versanti pe stanga intodeauna abrupti si inalti, insotiti de fragmente de terasa iar cei de
pe dreapta mai domoli cu o larga desfasurare a teraselor pe alocuri ajungand in numar
de opt, impresionant dezvoltate in adevarate campuri la confluentele cu Suceava,
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Moldova, Bistrita si Trotus. De la granita Romaniei si pana la nord de confluentele cu
Moldova, Siretul strabate in intregime Podisul Sucevei, valea fiind strajuita de Podisul
Dragomirnei si Podisul Falticenilor, spre vest, si culmea Bour-Dealu-Mare spre est. De
la nord de confluenta cu Moldova, pina la cea cu Trotus, valea este flancata spre est de
Podisul Barladului iar spre vest de Subcarpatii Moldovei. Mai departe lunca ia proportii
considerabile ajungand la peste 40km, largime neatinsa de lunca Dunarii.
Pe teritoriul Romaniei, pana la confluenta cu raul Trotus, cursul raului Siret se
caracterizeaza prin pante de 0.54m/km si chiar 0.40m/km cu o mare dezvoltare a
meandrelor duble sau compuse pana la nord de orasul Roman, reprezentand un studiu
mai avansat de dezvoltare cu aspect de campie la confluentele cu r. Suceava si r.
Moldova. Din dreptul r. Trotus pana la varsare, panta este mai accentuata pana la
confluenta cu r. Zabraut si foarte redusa de aici si pana la varsarea in Dunare
(0,25m/km).
In general amonte de confluentele importante, panta scade si albia se prezinta
meandrat, iar aval de acestea, panta creste, raul vand tendinte de impletire. Aceasta
variatie a morfologiei albiei este datorata marilor cantitati de aluviuni aduse de afluenti
carpatici depasind posibilitatile raului de a le evacua imediat si formand la intrarea in
lunca acestuia conuri de dejectie de mari dimensiuni.
Albia minora este sculptata in aluviuni iar aspectul general al luncii este dominat
de multimea meandrelor si belciugelor de grinduri si cursuri paralele, balti si sectoare
mlastinoase.
Lunca are latimi apreciabile de la minim 2 km la maxim 10 km in dreptul marilor
confluente, in cuprinsul ei aparand trei trepte de terasa, primele doua afectate de
modificari morfologice in timpul
viiturilor.
Terasele cu suprafete mici si fragmentele pe partea stanga au extindere mari pe
versantul drept, ajungand pe unele portiuni (Roman-Bacau), la opt avand ca altitudini in
jur de 210-200 m, 170-160m, 140-130m, 60-50m, 40-35m, 20-10m, 7-5m si 4-3m,
coborand pana la nivelul luncii.
Versantul stang puternic inclinat, reprezentand in general o coasta de denivelari
de peste 200 m fata de albia minora, este afectat aproape in intregime de intense
procese de modelare actuala cu predominarea alunecarilor si eroziunii torentiale, ca in
sectoarele Mihaileni- Vladeni, Lespezi – Icusesti si Racaciuni – sud Adjud a eroziunii
areolare siroire si torenti in celelalte sectoare.
Versantul drept este afectat de procese moderate de eroziuni areolara, siroire si
torenti in sectorul podisului Dragomirnei si Falticenilor si la sud de confluenta cu
r.Bistrita.
Structura geologica este intocmai teraselor normale : la baza prundisului groase
de 1-2 m dupa care urmeaza nisipuri de 1-2 m si deasupra lutului nisipoase aluvionare
de 1 metru grosime. Ca varsta
apartine Holocenului vechi.
Fruntea terasei este reprezentata printr-un abrupt vertical rezultat din
comportarea loessului la eroziune.
B.12. CONDITII GEOLOGICE

Din punct de vedere geologic bazinul hidrografic Siret prezinta variatii de mare
amploare deoarece se intilnesc conditii geoastructurale corespunzator unitatilor de
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geosinclinal (Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei) si de platforma (Podisul Moldovei,
Campia Romana). Conditii geologice deosebite contribuie alaturi de cele
geomorfologice la diversificarea conditiilor hidrologice.
Carpatii Orientali ocupa partea estica a bazinului si sunt reprezentati de
urmatoarele regiuni morfotectonice:
Zona cristalino-mezozoica alcatuita din rocii cristaline, roci vulcanice si petice de
roci sedimentare mezozoice.
Zona de flis, puternic dezvoltata situata la est de zona cristalo-mezozoica unde
se disting trei subzone; flisul intern, flisul mediu si flisul extern.
Zona neogena alcatuita din roci detritice mio-pliocene.
Depozitele de flis sunt constituite dintr-o alternanta de conglomerate, gresii,
calcare, marno-calcare, marne, sisturi argiloase etc. Unele depozite sunt puternic
fisurate ceea ce face ca proprietatile hidrologice sa creasca.
Subcarpatii Moldovei insotesc lantul carpatic de la valea Moldovei in nord pana
la iesirea Siretului in Campia Romana. Reprezinta o unitate de orogen de varsta
Neogena in care straturile sunt puternic cutate chiar cu pozitie verticala. Depozityele
mio-pliogene sunt alcatuite din marne, argile, gresii, nisipuri etc. Depresiunile de contact
sunt cele mai bune arii hidrologice de virsa cuaternala.
Podisul Moldovei este din punct de vedere structural o regiune de platforma care
reprezinta continuarea Platformei Ruse pe teritoriul Romaniei Partea Podisului Moldovei
care face parte din bazinul Siretului este formata din depozite sarmatiene reprezentate
prin etajele Volhinian, Basarabean, Kersonian iar spre sud Pliocene reprezentate prin
etajele Meotian, Dacian, Levantin si Cuaternar. Rocile care intra in alcatuirea lui sunt
marne argile, gresii si nisipuri si mai rar pietrisuri.
Campia Romana este regiunea mai joasa si se incadreaza in sudul bazinului
Siret. Cuprinde campia piemontana campia de divagare si campia inalta. Sunt
constituite din depozite aluvionare in care predomina pietrisuri, nisipuri, argile loessoide
si leossuri.
Raul Siret si afluentii lui din dreapta au terasele si luncile foarte bine dezvoltate,
formate din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri in care sunt accumulate importante reserve
de ape freatice. Afluentii din stanga Siretului au terasele si luncile slab dezvoltate
formate in general din nisipuri care inmagazineaza resurse neinsemnate de apa
subterana.
In perimetrul Aval dig Galbeni, stratul de balast are o grosime medie de cca 2.00
m (0.95-3.65 m) si se caracterizeaza conform SR 662/1983 prin experienta
urmatoarelor clase granulometrice:
 clasa 0 – 8 mm = 35 %;
 clasa 8 – 16 mm = 25 %;
 clasa 16 – 31 mm = 20 %;
 clasa peste 31- 63mm = 15%;
 parte levigabila = 5%.
Balastul din cadrul acestei acumulari are in compunere intre 1,0 – 4,0 % parti
lavigabile, restul din masa rocii fiind alcatuit din:
 25-45 % gresii silicioase si calcaroase;
 15-30 % silicolite (cuarturi, menilite, etc );
 5-10 % sisturi cuartitice verzi si negre;
 4-10 % marnocalcare;
 3-7 % calcare;
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 4 % alte roci.
Zona este stabila din punct de vedere seismic. Terenul face parte din zona
seismica de calcul este “C” (kD=0,20; TC=1 sec.), gradul de seismicitate VIII.
Adancimea de inghet este de 0,9 m cinform STAS –77.
Calculul cantitatilor propuse pentru evaluare, pe categorii de rezerve, cu luarea
in considerare a volumului de agregate minerale incorporat in pilierii de siguranta.
In cadrul arealului cu resurse sunt zone in care se constata o sortare naturala buna a
materialului marunt, astfel ca ponderea nisipului poate ajunge la 30-55%.
Din punct de vedere calitativ resursele minerale din perimetrul Aval dig Galbeni
denumite in continuare ”balast” sunt caracterizate conform SR 662/2002 de urmatoarea
repartitia pe clase granulometrice se prezinta astfel:
 nisip 0,05 – 3,0 mm = 20 %
 pietris 3,00 – 20,00 = 47 %
 bolovanis – dimensiuni mai mari de 20 mm = 30 %
 parte levigabila = 3 %
Din punct de vedere calitativ resursa explotabila corespunde STAS-urilor 1667/1976 si
4606/1980, putand fi utilizat la fabricarea betoanelor si a mortarelor, la constructia
drumurilor, etc.
Pentru arealul perimetrului Aval dig Galbeni s-a estimat cantitativ resursa minerala
pornind de la urmatoarele elemente de calcul:
 grosimea medie a depozitului de balast este de cca 0.95-3.65 m;
 acumularea este dezvoltata in plan orizontal pe suprafete de mal drept,
totalizand cca 2,8 ha;
 depozitul nu are coperta;
 acumularea prezinta rare intercalatii sterile.
Rezerva exploatabila de nisip si pietris din zacamantul zonei Siret mijlociu este
constituit dintr-un complex aluvionar format din depozite sarmatiene reprezentate prin
etajele Volhinian Basarabian, Kersonian iar spre sud pliocene reprezentate prin etajele
Meotian, Dacian, Levantin si Cuaternar.
Rocile care intra in alcatuirea lui sunt marne argile, gresii si nisipuri si pietrisuri.
B.13. DATE HIDROLOGICE DE BAZA:

Scurgerea maxima in regim natural are urmatoarele debite :
 Qmax 1% = 3580 mc/s
 Qmax 2% = 3200 mc/s
 Qmax 5 % = 2410 mc/s
 Qmax 10 % = 1915 mc/s
 Qmax 20 % = 1200mc/s
 Qmax 50 % = 550 mc/s
 Qmax 80 % = 350 mc/s

B.13.1.

Debite in formare

In conformitate cu prevederile Administratiei Nationale Apele Romane, ca debit de
formare se considera debitul maxim cu probabilitatea de depasire de 50 %. In cazul
sectiunii Aval dig Galbeni de pe raul Siret Qf = 550 mc/s.
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In ceea ce priveste debitele de aluviuni, in reteaua hidrometrica nu se
monitorizeaza decat aluviunile in suspensie.
Debitele de aluviuni tarate se estimeaza dupa unele date din literatura de
specialitate.
In cazul sectiuni Aval dig Galbeni, de pe raul Siret, aluviunile tarate reprezinta
15% din cele in suspensie.
Regimul natural al aluviunilor este influentat de prezenta lacurilor de acumulare
de pe raul Bistrita puse in functiune in perioada 1960-1966 si a lacului de acumulare
Galbeni de pe raul Siret , dupa anul 1983.
Dupa datele hidrometrice inregistrate pana in anul 1983, rezulta ca debitul mediu
multianual de pe raul Siret din sectiunea Galbeni era de 115kg/s. Aceasta valoare
include si influentele acumularilor de pe raul Bistrita care pot fi cu greu decelate.
Influenta lacului de acumulare Galbeni, care dupa 1983 s-a colmatat in proportie
de cca 80% poate fi apreciata in prezent la cca.20%.
Astfel, debitul actual mediu anual de aluviuni in suspensie de pe raul Siret este de
cca.90kg/s, iar cel de aluviuni tarate este de 13,5kg/s.
In cazul sectiunii Aval dig Galbeni volumele anuale de aluviuni se prezinta astfel:
 volumul anual de aluviuni in suspensie = 2840184 to = 1786279mc;
 volumul anual de aluviuni tarate = 426028mc = 267942mc(densitatea
aluviunilor se considera 1.59to/mc
 Volumul total de aluviuni = 2054221mc.
Volumul total disponibil pentru exploatare, in sectorul luat in studiu, s-a
calculat pe baza evaluarii volumetrice cu sectiuni transversale de exploatare si
suprafete de excavatie solicitat pentru anul 2019-2020, reprezinta circa 100 % din
potentialul disponibil, ceea ce se considera ca este acceptabil, pentru exploatarea
ulterioara.
Perimetrul de exploatare are o suprafata de 28000 mp,impartit in zone astfel:
Zona 1 cu o zona poligonala avand L = 477.86m, l = 5-6 m si Zona II cu o forma
poligonala avand L = 477.86 m, l = 3-10 m: adancimea medie de exploatare va fi de
0.95-3.65 m si nu va depasi in nici un caz cota talvegului natural al raului in zona
(maxim 3.65 m).
Volumul total al rezervei conform Studiului Tehnic Zonal este de 56000 mc, iar
volumul nisipurilor si pietrisurilor estimat a se exploata in anul 2019-2020 este de 56000
mc.
B.13.3.

Date hidrologice de baza a perimetrului Aval dig Galbeni, niveluri si
debite minime, medii si maxime (cu evidentierea unor situatii
caracteristice)

Deoarece prin documentatia de avizare s-a propus exploatarea agregatelor,
in 2019-2020, dupa o recalibrare a albiei intr-o pozitie relativ medie fata de cele doua
maluri si ulterior in fasii de exploatare cu latimea de cca 5-6 m, calculele hidraulice s-au
efectuat, pentru circulatia apei in albia actuala a raului (inainte de exploatare) si pentru
circulatia apei prin recalibrarea albia existenta ce va fi realizat (dupa exploatarea
agregatelor in 2019-2020).
17
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR

B.13.4.

Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

Date hidrologice si hidrochimice

Din punct de vedere geologic zona bazinului hidrografic al raului Siret se
suprapune peste doua unitati distincte:
 una submontana, cu structura cutata si roci dure;
 una de podis, cu structura in monoclin si cu roci mai moi.
Unitatea montana cuprinde Carpatii Orientali, ca fiind cea mai tipica
macrounitate a orogenului de la noi din tara care a luat nastere printr-o indelungata
succesiune de geosinclinale amplasate pe fasii paralele si inguste de la interior catre
exterior. Procesele tectogenetice au dus la formarea unor cutari si suprastructuri foarte
complexe.
Unitatea de podis reprezinta doar o parte din suprafata bazinului de receptie si
ocupa versantul stang al acestui bazin, din care face parte din Platforma
Moldoveneasca avand o structura monoclinala.
Studiile de specialitate efectuate pana in prezent in legatura cu aceasta
platforma au indicat prezenta a doua etaje structurale: soclul si cuvertura. Soclul este
constituit din formatiuni cristaline de varsta precambriana, inscriindu-se intre primele
uscaturi ale pamantului Europei.
Compozitia petrografica si adancimea fundamentului cristalin nu sunt uniforme.
Pe de alta parte cuvertura este constituita dintr~un pachet gros de roci sedimentare
marine (suntem pe amplasamentul vechi mari Sarmatice). Grosimea depozitelor din
cuvertura are valori de pana la 600 m.
Din punct de vedere petrografic zona luata in studiu se caracterizeaza prin
predominarea proceselor de acumulare a fractiunilor granulometrice de pietris si nisip
avand, in principal, diametre cuprinse intre 1 si 20 mm.
Obiective existente in zona, lucrari hidrotehnice in albie (minora si majora) si in
zona riverana acesteia, lucrari de traversare a albiei, captari de apa subterana si zonele
de protectie ale acestora, perimetre de restrictie (pe zona perimetrului evaluat si pe cate
o lungime de perimetru si aval)
Intretinerea cursului de apa, a malurilor raului, albiei raului, podurilor si a gurilor
de varsare.
Depozitele de balast de pe rau sunt de obicei exploatate si materialele de
balastiera sunt utilizate pentru realizarea de cladiri si proiecte mici. In cateva locuri, in
cursul principal al raului s-au adunat depozite de pietris care prin acumulare pot
contribui la fenomenul de inundatii. Exista pareri care considera ca aceste depozite ar
trebui mutate dar este un proces costisitor si ar putea avea un impact negativ asupra
mediului.
Intretinerea regulata a cursurilor de apa precum si intretinerea malurilor raului,
eroziunea la scara mica a vailor sau inlaturarea acumularilor de pietris din albiile raurilor
sunt in declin in ultimii ani, in primul rand datorita costurilor ridicate.
Modificarea debitului in aval pot creea modificari in morfologia raului, prin
formarea de sedimentari. A nu intretine aceste structuri, dupa unii inseamna neglijenta
cu consecinte, si riscuri de a inunda terenurile din zona, dar exista si pareri care sustin
ca astfel se creeaza oportunitati pentru formarea habitatului raului si extinderea
biodiversitatii in albie si in zonele adiacente.
Intretinerea cursului de apa trebuie privita in contrapartida cu strategia de
management a inundatiilor.
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Perimetrul amplasamentului noii balastiere se afla in aval la cca. 2.8 km de
barajul Galbeni si 200m aval de perimetrul Faraoani 2”
Pentru determinarea debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire s-au
prelucrat statistic date de monitorizare indelungata (45 ani) de la statia hidrometrica
Racatau-Adjudul Vechi, de pe raul Siret si s-au valorificat corelatiile si relatiile de
generalizare valabile pentru acest sector.
Elementele de calcul sunt urmatoarele:
 Suprafata bazinului hidrografic aferent sectiunii (F) = 19500 kmp
 Altitudinea medie a bazinului hidrografic (Hmed) = 662 m;
 Lungimea raului de la izvor (L) = 429 km;
 Panta generala a raului, considerate de la izvor (Ir) = 2,55 %;
 Panta generala a raului pe teritoriul Romaniei (Ir) = 0,5 %;
 Debitul mediu multianual asigurat 50% Q = 145 mc/s .
Debite maxime cu diferite probabilitati de depasire:
Probabilitatea de calcul (%)
1
2
5
10
20
50
80

Q max(mc)
3580
3200
2410
1915
1200
550
350

Debitul de formare: in confomitate cu precizarile efectuate de Administratia
Nationala Apele Romane, se considera debitul de formare, debitul maxim cu
probabilitatea de depasire de 50%. In cazul sectiunii Aval dig Galbeni, de pe raul Siret
Q formare = 550 mc/s.
In ceea ce priveste debitele de aluviuni, in reteaua hidrometrica nu se
monitorizeaza decat aluviunile in suspensie.
Debitele de aluviuni tarate se estimeaza dupa unele date din literatura de
specialitate.
In cazul sectiuni Aval dig Galbeni , de pe raul Siret, aluviunile tarate reprezinta 15%
din cele in suspensie.
Regimul natural al aluviunilor este influentat de prezenta lacurilor de acumulare
de pe raul Bistrita puse in functiune in perioada 1960-1966 si a lacului de acumulare
Galbeni de pe raul Siret, dupa anul 1983.
Dupa datele hidrometrice inregistrate pana in anul 1983, rezulta ca debitul mediu
multianual de pe raul Siret din sectiunea Galbeni era de 115 kg/s. Aceasta valoare
include si influentele acumularilor de pe raul Bistrita care pot fi cu greu decelate.
Influenta lacului de acumulare Galbeni, care dupa 1983 s-a colmatat in proportie
de cca 80% poate fi apreciata in prezent la cca.20%.
Astfel, debitul actual mediu anual de aluviuni in suspensie de pe raul Siret este de
cca.90kg/s, iar cel de aluviuni tarate este de 13,5 kg/s.
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In cazul sectiunii Aval dig Galbeni volumele anuale de aluviuni se prezinta astfel:
 volumul anual de aluviuni in suspensie = 2840184 to = 1786279 mc;
 volumul anual de aluviuni tarate = 426028 mc = 267942 mc(densitatea
aluviunilor se considera 1.59 to/mc.
 Volumul total de aluviuni = 2054221 mc.
B.14. MODIFICĂRILE FIZICE CE DECURG DIN PROIECT

Suprafaţa acumulării de aluviuni care va face obiectul lucrărilor de decolmatare
nu este acoperită de vegetaţie şi nici nu prezintă copertă astfel încât nu sunt necesare
lucrări de îndepărtare a covorului vegetal sau de decopertare.
B.14.1.

Modificări în etapa lucrărilor de exploatare

Proiectul determină modificări fizice la nivelul albiei minore a râului Siret prin
aplicarea tehnologiei de excavare în vederea decolmatării, reprofilării albiei şi
regularizării curgerii apei. Realizarea lucrărilor se concretizează în final cu exploatarea
unui volum de agregate minerale care reprezintă producţia de balast şi eliminarea din
albia majoră a acumulării de aluviuni . Titularul proiectului a propus spre avizare
excavarea un volum de 56000 mc de nisip şi pietriş pentru perioada 2019 - 2020.
Perimetrul este amplasat in aria naturala protejata de interes comunitar ROSPA0063
Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti.
Excavarea se realizeaza mecanizat in camp continuu, in fasii paralele cu firul
albiei, cu lungimea de cca 477,86 m si latimea de 6 m din aval spre amonte, de la firul
apei spre malul drept.
Modul de exploatare va fi pe sectoare de lucru. Balastul brut dupa extragere va
fi depozitat in vederea eliminarii apei, dupa care cu utilajul din dotare incarca direct in
mijloacele auto.
Materialul incarcat va fi transportat direct la beneficiari. Se vor respecta
normele de exploatare rationala (nedepasirea talvegului), stabilita de A.N. Apele
Romane . ABA SIRET Bacau va aproba, adancimea maxima de exploatare stabilita prin
autorizatiile anuale de gospodarire a apelor. Agregatele produse in balastiera vor fi
utilizate la diferite intrebuintari ale beneficiarilor, exemplu la amenajarea drumurilor,
statii betoane, etc.
Exploatarea balastierei se incadreaza in categoria lucrarilor de regularizare prin
calibrare a albiei avand drept scop mentinerea curentului principal in cursul optim
pentru scaderea eroziunii malurilor si reducerea vitezei cursului apei in sectorul propus.
Modificările fizice apar la excavarea în cadrul fâşiilor unde se produc modificări
fizice prin derocarea depozitelor de agregate minerale
Deoarece perimetrul analizat nu a mai fost exploatat pana la aceasta data,
volumul de regenerare al zonei pe km², nu se poate calcula, aproximarea regenerarii
fiind conditionata de debitul solid al raului scurs intr-un an pe acest sector si de evolutia
volumelor solide antrenate din lacul Galbeni.
Pe sectorul analizat de rau nu au fost realizate masuratori topobatimetrice, cu
exceptia ridicarilor topografice pentru avizarea lucrarilor pentru exploatare.
Avand in vedere importanta acestor lucrari batimetrice, periodic si dupa orice
viitura se vor reface masuratorile topografice pe aliniamentul profilelor transversale
existente, astfel incat prin suprapunerea acestora, se va observa starea rezervei si
miscibilitatea acesteia.
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Curbele batimetrice sunt linii de egala adancime ale albiei, considerate fata de
suprafata libera a apei, la nivelul cel mai scazut inregistrat dupa un timp indelungat.
Curbele batimetrice sunt trasate prin puncte, pe baza unui numar limitat de
profile transversale ridicat dupa procedeele hidrotopografice cunoscute; curbele celor
mai mari adancimi se prezinta ca niste elipse mult alungite si indoite. Catre malul
concav, curbele batimetrice sunt mult mai apropiate decat corespondentele lor de pe
malul convex.
Prin activitatea de extractie controlata a agregatelor minerale utile din albia
minora a raului Siret,se va asigura recalibrarea si adaptarea albiei la debite mari, la
protectia terenurilor riverane prin configurarea elementelor morfologice stabile ale albiei.
Datorita neomogenitatii constitutiei litologice ale malurilor, a materialului necoeziv
din care acestea sunt alcatuite, este prezent in permanenta fenomenul de eroziune,
generat de desele schimbari ale axului dinamic al curgerii.
Excavarea controlata a aluviunilor duce la marirea capacitatii de transport a
debitelor lichide in albia minora si la protejarea malurilor concave si abrupte impotriva
erodarii.
Tinand cont de geometria finala a exploatarii cat si de usurinta asimilarii in
peisajul circumstant, la refacerea ecologica se vor avea in vedere urmatoarele:
 in zona afectata si in aval de aceasta se vor amenaja in timpul si la finele
exploatarii, un regim stabil de curgere;
 incinta tehnica si celelalte spatii tehnologice vor fi dezafectate in cazul incetarii
activitatii si redate mediului cu folosinta initiala;
 se vor intretine drumurile comunale si de exploatare utilizate in transportul
agregatelor.
Exploatarea balastului si a materialui levigabil din perimetrul “Aval dig Galbeni“,
poate fi incadrata ca o lucrare de regularizare a albiei minore pe acest tronson al
cursului raului Siret, in conditiile in care sunt respectate cu strictete de catre agentul
economic care solicita Avizul de gospodarirea apelor, urmatoarele conditii:
 exploatarea se va efectua strict intre limitele perimetrului care urmeaza a fi
aprobat in acest mod fiind asigurati pilieri de protectie pentru toate obiectivele
din zona.
 pentru utilizarea drumului de exploatare, firma va solicita acceptul Consiliului
Local Faraoani
 adancimea maxima de exploatare nu va depasi adancimea de 3,65m fata de
cota depozitului natural;
 tehnologia de exploatare se va desfasura conform metodei de exploatare cadru,
figurata pe planul de situatie;
 vor fi luate masuri pentru asigurarea protectiei calitatii apei si a celorlalti factori
de mediu.
Prin procesul de extractie controlata a agregatelor minerale de rau nu se
afecteaza in mod brutal mediul ambiant, ci se asigura conditiile pentru curgere
corespunzatoare a raului, diminuandu-se eroziunea care se produce in prezent asupra
malului stang.
Prin exploatarea balastului din plaja din albia raului Siret se urmareste reprofilare
si calibrarea albiei raului, dirijand curentul hidrodinamic al apei spre axul albiei in scopul
protejarii malului stang de eroziune.
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Lucrarile de excavare pot fi asimilate cu lucrari de regularizare al traseului
acesteia, in acest mod lucrarile incadrandu-se in prevederile art.33, al.2 din Legea
Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, “dreptul de exploatare al
agregatelor minerale din albiile raurilor sau malurilor cursurilor de apa, cuvetelor
lacurilor, baltilor prin exploatari organizate se acorda de autoritatea de gospodarirea
apelor numai in zonele ce necesita decolmatarea, reprofilarea albiei si regularizarea
scurgerii”.
In perimetrul “Aval dig Galbeni”, datorita amplasamentului si geomorfologiei
specifice consideram ca nu este necesara executarea unui prag submersibil de fund din
urmatoarele motive :
 Lungimea totala efectiva a zonei de exploatare este relativ mica asa incat
cresterea talvegului poate avea influiente nesemnificative asupra albiei in amonte
si in aval;
 Zona detine o cantitate suficienta de material si se gaseste intr-o zona in care
capacitatea de regenerare are valori importante( colmatarea lacului Galbeni);
 In aval de balastiera nu se gasesc perimetre cu importanta sociala sau
economica care sa fie afectate de coborarea sau ridicarea talvegului raului.
La cele de mai sus, se adauga si faptul ca suprafata pe care este amplasat
perimetrul, nu este cuprinsa in circuitul agricol, constructii hidrotehnice sau lucrari de
capacitate a apelor de suprafata si subterane, rezulta ca in urma lucrarilor de exploatare
a agregatelor minerale de rau din acest perimetru, nu vor rezulta elemente de poluare a
mediului inconjurator si nici efecte negative asupra unor obiective socio-economice sau
biodiversitatii.
Perimetrul Aval dig Galbeni este situat in cadrul Sitului Natura 2000
ROSPA0063-lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti.
B.14.2.

Modificări în etapa lucrărilor de închidere

B.14.3.

Resursele naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale
protejate pentru a fi utilizate la implementarea proiectului

În momentul închiderii lucrărilor de reprofilare a albiei, secţiunea de scurgere a râului
Siret pe acest tronson va fi eliberată de aluviunile acumulate.
La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:
 nivelarea perimetrului de exploatare, pe lungimea de 477,86 m si latimea de 6 m
 îndepărtarea utilajelor de pe amplasament

Resursele naturale exploatate în etapa de extragere sunt reprezentate de agregatele
minerale exploatate.
B.15. SURSE DE POLUANTI ŞI DEŞEURI GENERATE DE PROIECT ŞI
MODALITATEA DE ELIMINARE A ACESTORA
B.15.1.

SURSE DE POLUANTI ÎN APĂ

Extracţia şi transportul agregatelor minerale nu generează emisii de ape tehnologice
sau menajare uzate.
Apa care este eliminată în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor şi pietrişurilor în
condiţii submerse, este aceea din depozitele litologice, apă care provine din subteran
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râul Siret este considerată nepoluantă pentru mediu şi care se infiltrează în substrat sub
formă de levigat.
Prin extracția agregatelor minerale în condiții submerse crește turbiditatea apei în zona
de lucru, din cauza suspensiilor fine care se mobilizează și se dispersează în masa
apei, de asemenea, se produce și o ușoară colmatare a fundului baltii la locul
extracției, din cauza suspensiilor grosiere antrenate de apă.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii şi regimului cantitativ al apelor de
suprafaţă:
 Pe termen scurt, mediu şi lung - impact neutru, în condițiile exploatării balastului
în zona inchisa a baltii;
 Pe termen mediu şi lung - impact neutru, în situația excavării în condiții
submerse.
Pe amplasamentul proiectului se pot produce doar poluări accidentale ale apelor
de suprafață, prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale şi/sau combustibililor de la
mijloacele de transport şi/sau utilajele folosite în procesul tehnologic.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în
dotare materiale absorbante, să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu
competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului de pe teritoriul judeţului Bacău.
B.15.2.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire a emisiilor în apele de
suprafață:

 Este interzisă spălarea mijloacelor de transport și a utilajelor în apa râului Siret;
 Este interzisă utilizarea mijloacelor de transport și utilajelor cu defecțiuni, care ar
putea fi generatoare de scurgeri accidentale de carburanți și/sau lubrifianți;
 Alimentarea cu motorină a celor a autovehiculelor se va face la staţiile de
distributie carburanti;
 Alimentarea cu motorină a utilajelor se va face cu cisterne special, care sunt
asigurate pentru a se preveni scăpările în mediu;
 Schimburile de ulei la mijloacele de transport se vor face la operatori economici
de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau uleiurile uzate
înlocuite;
 Completarea lubrifianţilor la utilaje se face din bidoane metalice,
 Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
anvelopele uzate înlocuite;
 Deoarece singurele emisii în apele de suprafață sunt cele accidentale, pentru a
preveni aceste situaţii, beneficiarul proiectului va menţine utilajele şi
autobasculantele în stare corespunzătoare de funcţionare, orice defecţiune va fi
semnalată de personalul care le deserveşte şi remediată în cadrul unităţilor de
service specializate;
 In caz de ape mari utilajele vor fi transferate in afara zonei de desfasurare a
lucrarilor in locuri neinundabile;

B.15.3.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de
scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau lubrifianţi:

 Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;
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 Utilizarea materialelor absorbante pentru minimizarea impactului asupra factorilor
de mediu;
 Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei factorilor de
mediu de pe teritoriul judeţului Bacău (Sistemul de Gospodărire a Apelor,
Comisariatul Gărzii de Mediu).
B.16. SURSELE ŞI POLUANŢII PENTRU AER

În zona implementării proiectului nu există surse care să producă impurificarea
aerului .. Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, datorită
specificului reliefului de largă deschidere şi curenţilor de aer de pe culoarul râului Siret
vor fi dispersate, reducându-se astfel impactul asupra aerului..
Emisiile în atmosferă generate de implementarea proiectului vor fi:
 Pulberile în suspensie ca urmare a transportului agregatelor minerale;
 Emisiile de gaze rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu
ardere internă ale utilajelor şi mijloacelor de transport.
 Emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO 2, CO,
SO2, NOx, particule;
 Emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx,
particule) de la mijloacele de transport .
B.16.1.

Monitorizarea privind emisiile în aer

B.16.2.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor în
aer

Nu este necesară.

Măsurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrenării pulberilor
de către autovehiculele de trasnportsi sunt măsuri de tip operaţional specifice acestui tip
de surse.
Societatea va lua următoarele măsuri pentru reducerea emisiilor în atmosferă:
 In perioadele de seceta si vant se va face stropirea drumului de exploatare
pentru a împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer, ;
 Deplasarea autobasculantelor pe drumul de exploatare se va face cu viteza de
maximum 30 km/h;
 Asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de
transport pentru a se evita depăşirile CMA la emisiile de gaze de esapament;
 Achiziţionarea carburanţilor corespunzători d.p.d.v. calitativ;
 Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto
 Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de
lucru.
Emisiile generate de utilajele terasiere şi de autobasculante nu pot fi eliminate, ele
provin din arderea combustibililor în motoare şi se evacuează sub formă de gaze de
eşapament.
Pentru reducerea impactului asupra aerului, autobasculantele şi utilajele terasiere
evaluate odată cu inspecţia tehnică, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.
În prezent, un rol important pentru protecția lucrătorilor, a comunităților din vecinătatea
șantierului, precum și a mediului înconjurator în general constă în controlul emisiilor
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echipamentelor tehnologice considerate surse mobile de poluare (denumite non-road
mobile machinery – NRMM). Aplicând un management corect al activităților dezvoltate
pe un șantier (conform ISO 14000 Environmental Management Standards), se pot evita
chiar înainte de începerea lucrărilor depășirea valorilor limită admisibile impuse surselor
mobile de reglementările la nivelul U.E. (cu privire la poluarea sub toate aspectele
acesteia) Funcționarea motoarelor echipamentelor tehnologice pentru construcții are ca
efect producerea în aer a emisiilor de monoxid de carbon (CO), de hidrocarburi (HC),
de oxizi de azot (NOx), de pulberi în suspensie (PM) etc. La stabilirea concentrației
limită admisibile a emisiilor generate de fiecare din sursele mobile de poluare, există
mai multe aspecte de care se ține seama, precum: tipul motorului, modul de
funcționare, tipul de combustibil utilizat. Prin emisie se înțelege măsurarea cantității de
poluant pe unitatea de putere (în kW) într-o oră de funcționare a sursei mobile.
Există trei abordări pentru reducerea emisiilor provenite de la motoarele diesel și
anume:
a) alimentarea cu combustibil curat sau ecologic care să reducă emisiile motorului. S-a
observat că prin testarea autobasculantelor cu două tipuri de combustil nivelul mediu al
emisiilor de NO, CO, HC și PM se diminuează cu 10, 11, 22 și, respectiv, 10%, când se
folosește Biodiesel B20 în loc de Petroleum Diesel . În cazul autogrederelor, la
utilizarea Biodieselului B20 în loc de Petroleum Diesel s-a observat o scădere
nesemnificativă cu 1,6% a cantității medii de emisii de NOx și o reducere cu 19 - 22 % a
emisiilor celorlalți agenți de poluare: CO, HC și PM [5]; b) echiparea motorului cu
sisteme tehnice care să reducă emisiile prin tratarea catalitică a gazelor de eșapament,
prin montarea filtrelor selective de particule de motorină etc.; c) înlocuirea motorului
existent cu unul nou care are emisii mai mici și încorporează tehnologii mai puțin
poluante.
De asemenea, există Ghiduri de bună practică pe categorii de echipamente tehnologice
utilizate în construcții în care firmele producătoare recomandă proceduri generale de
exploatare a acestora, atât în frontul de lucru (ca dispunere a lor), cât și în timpul
procesului de lucru. Cele mai importante aspecte conținute în aceste ghiduri oferă
informații despre:
 corelarea tehnologiei de lucru cu echipamentul ales și cu tipul lucrării care
trebuie efectuată cu acesta ;
 alegerea corespunzătoare a capacității de încărcare a echipamentului
tehnologic astfel încât să se reducă la minim numărul de cicluri de lucru;
 poziționarea optimă a echipamentului tehnologic în vederea minimizării
distanței de lucru;
 reducerea vitezei de deplasare și minimizarea duratei regimului de lucru
caracterizat prin accelerări / decelerări rapide în modul de operare cu
echipamentul tehnologic Adoptând ca soluție numai reducerea regimului
tranzitoriu de lucru se diminuează în medie cu 15 ... 20% cantitatea
emisiilor de mediu, pentru o gamă diversă de echipamente tehnologice
utilizate pe șantierele de construcții ;
 folosirea predominantă a modului Economic de operare cu echipamentul
tehnologic, iar a modului Power doar atunci când este necesar etc.
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Influența regimului de lucru la autobasculante
Consum

Regimul de lucru
Accelerări și decelerări repetate*
Regim cu viteză constantă*

Regim în care se folosește efectul
inerției **

combustibil, în l/h

de

100 %
87%
62%

Notă: *condițiile testului au constat în repetări de accelerare și decelerare de la 20 km/h la 30
km/h, pe o distanță de 300 m;
**testarea unei autobasculante încărcată cu 90 t care s-a deplasat pe distanța de 120 m din
inerție.

Astfel se relevă strânsa dependență dintre consumul de combustibil al motoarelor
termice care acționează echipamentele tehnologice și regimul lor de lucru, pe de o
parte, dar și de aspectele organizatorice în frontul de lucru, pe de altă parte. S-a
evidențiat faptul că modul adecvat de lucru al operatorului deservent al utilajului
nu numai că reduce nivelul emisiilor, dar duce implicit și la creșterea eficienței
consumului de combustibil (în unele cazuri cu până la 25%) fără să afecteze
productivitatea.
Estimarea impactului proiectului asupra calităţii aerului:
- Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar,
reversibil;
- Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
În concluzie, putem afirma că daca se aplica un mod de lucru adecvat al operatorului
deservent ale utilajelor emisiile de poluaţi atmosferici rezultaţi prin excavarea
agregatelor minerale de pe suprafaţa perimetrului şi transportul acestora se
încadrează în limitele legale.

B.17. FACTORUL DE MEDIU ZGOMOT ŞI VIBRAŢII
B.17.1.

Surse și emisii de zgomot și vibrații

B.17.2.

Estimarea impactului proiectului privind zgomotul şi vibraţiile

Extracţia agregatelor minerale şi transportul acestora sunt activităţii generatoare de
zgomot şi vibraţii, prin funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport
folosite.
Amplasamentul proiectului supus analizei este în afara zonei locuite, la o distanța de
peste 2 km față de zona locuită.
Datorită distanţei de peste 2 km până la zona locuită şi ţinând cont de direcţia N-S a
curenţilor de aer pe culoarul râului Siret, rezultă că intensitatea zgomotului produs de
utilaje nu va depăşi valoarea de 50 dB ziua și nu va polua fonic zona locuită, emisiile de
zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009.
Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite se poate estima că, impactul
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proiectului privind zgomotul şi vibraţiile va fi:
Asupra faunei din zonă:
 Pe termen scurt - impact negativ nesemnificativ, direct, local, temporar,
reversibil;
 Pe termen mediu şi lung - impact neutru.
Asupra populației din zonă:
Pe termen scurt, mediu şi lung - impact nesemnificativ
B.17.3.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor de
zgomot și vibrații

Pentru reducerea emisiilor de zgomot şi vibraţii, titularul și beneficiarul proiectului va lua
următoarele măsuri:






Utilizarea numai a căilor de acces destinate acestui scop;
Oprirea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de
lucru;
Intreţinerea periodica a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita
depăşirile CMA;
Efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele de transport
Deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile neasfaltate se va face cu viteza
de maximum 30 km/h.
Utilaje vor respecta prevederile Directivei 2000/14/CE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor
statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în
exterior
In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului
emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în
exteriorul clădirilor
Puterea netă instalată

Tipul echipamentului
Buldozere,

P (în kW)

încărcătoare,

încărcătoare - excavator pe
șenile

Buldozere,

încărcătoare,

încărcătoare-excavator

pe

P <= 55

Nivelul

de

acustică admis în
dB/1 pW

103

P > 55

84

P > 15

80

P <= 55

82

pneuri, Dumpere, Gredere,
Compactoare pentru gropi de
gunoi

de

tip

încărcător,

Automacarale acționate de

motor cu combustie internă,
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putere

27
Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

cu contragreutate, Macarale
mobile, Mașini de compactat

doar cu cilindri nevibratori,
Finisoare de pavaj, Grupuri
de acționare hidraulică

B.18. EMISII DE RADIAŢII

Nu sunt surse de emisie a radiaţiilor.

B.19. FACTORII DE MEDIU SOL/SUBSOL ȘI APE SUBTERANE

Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl,
material levigabil, bolovani, etc., materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat şi
depozitat ca material de umplutură, de către titularul proiectului, cu mijloace proprii, în
zonele indicate de reprezentanţii ABA Siret si de Primaria Faraoani .
Dacă se vor respecta procedurile de exploatare a vehiculelor si utilajelor, prin
exploatarea agregatelor de nisip şi pietriş nu se va produce poluarea solului/subsolului
și apelor subterane, atât pe amplasament cât şi în vecinătăţi.
Accidental, solul/subsolul și apele subterane, pot fi afectate de scurgeri de carburanţi
şi/sau lubrifianţi, de la utilajele terasiere şi mijloacele de transport folosite.
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul proiectului are obligaţia să aibă în
dotare materiale absorbante , să intervină imediat şi să anunţe autorităţile cu
competenţe în domeniul apelor şi protecţiei mediului.
In zona lucrarilor mentionam:
 grosimea medie a depozitului de balast este de cca 0.95-3.65 m;
 acumularea este dezvoltata in plan orizontal pe suprafete de mal drept,
totalizand cca 2,8 ha;
 depozitul nu are coperta;
B.19.1.

Estimarea impactului proiectului asupra solului/subsolului și apelor
subterane:

In cazul extragerii balastului si nisipului din albiile minore ale cursurilor de apa, impactul
poate avea efecte negative, de natura:
 hidraulica, constand in modificarea regimului natural al curgerii apei si implicit al
transportului de aluviuni;
 morfologica, constand din declansarea si/sau amplificarea unor procese de
eroziune si/sau depunerea aluvionara in sectorul de influenta al balastierei;
 poluanta, constand din alterarea calitatii apelor de suprafata ca urmare a
deversarilor tehnologice poluante de la utilajele din cadrul balastierelor;
De asemenea, aceasta presiune poate avea un impact semnificativ mai ales in cazurile
in care conditiile specifice impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor nu sunt
respectate, si anume:
 realizarea de sectiuni optime de scurgere;
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igienizarea raului in zona de exploatare;
pastrarea talvegului natural al raului;
respectarea perimetrelor de exploatare;
volumele de balast extrase sa nu depaseasca volumele depuse prin aport
la viituri, etc.
Ca urmare a lucrărilor de extracție a balastului, are loc tasarea substratului (balast),
tasare care producându-se la nivelul plajei de balast nu are nici un fel de efect negativ,
impactul asupra solului/subsolului şi apelor subterane poate fi considerat neutru - pe
termen scurt, mediu şi lung,





B.19.2.

Amenajări, dotări, măsuri de prevenire şi/sau reducere a emisiilor pe
sol, subsol și apele subterane.

Pentru prevenirea poluărilor accidentale care pot să afecteze solul/subsolul şi apele
subterane, titularul proiectului va lua următoarele măsuri operaţionale:
 Activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi
mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate la operatori
economici specializaţi;
 Personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea
acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute;
 Utilajele şi/sau mijloacele de transport care s-au defectat în timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
 Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la staţiile de
distributie carburanti sau cu cisterne mici autorizate in acest sens iar schimbul de
ulei la unităţi specializate;
 Se va acorda o atenţie sporită manevrării carburanţilor, nefiind permise scăpări
accidentale în mediu;
 Schimburile de anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizați d.p.d.v. al protecţiei mediului şi care preiau
anvelopele uzate înlocuite;
 Gestionarea corespunzătoare a substanţelor chimice utilizate şi a deşeurilor
generate;
 Utilizarea numai a căilor de acces avizate de Primaria Faraoani prin acordul de
reabilitare;
Tehnologia de exploatare adoptată, în urmă excavațiilor, terenul va rămâne fără
neuniformitati și racordat la configurația naturală a terenului în amonte și aval de zona
ce se va decolmata..
Pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu sol vor fi respectate:
 traseul căilor de acces existente, evitându-se manevrarea utilajelor sau
autovehiculelor pe suprafeţele adiacente drumului;
 gararea autovehiculelor şi a utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop.
 Se vor respecta limitele perimetrului propus pentru decolmatare;
 nu se vor crea depozite de balast pe suprafeţe situate în afara perimetrului,
 se interzice depozitarea deşeurilor pe suprafeţe situate la nivelul luncii râului
Siret;
 pe amplasament nu vor fi stocați carburanţi, lubrifianţi și nici nu vor fi depozitate
deşeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
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 nu vor fi amplasate depozite de agregate minerale pe terenurile adiacente
situate la nivelul terasei şi luncii râului Siret şi care nu fac obiectul prezentului
proiect.
B.20. DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE

Din activitatea de exploatare a agregatelor minerale din Perimetrul de exploatare pot
rezulta următoarele tipuri de deşeuri:


Deşeuri tehnologice 20 03 01 provenite din activitatea de exploatare 700 mc la



Deşeuri menajere 20 03 01 provenite de la personal 300 kg/an



56000 mc excavati;

Deşeuri de ambalaje 20 01 01. 12 kg/an

Deşeuri tehnologice: 17 05 04 - Deşeu inert – 700 mc.

Deşeul inert rezultă de la îndepărtarea stratului de aluviuni argiloase şi din materialul
levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone.

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a autobasculantelor, pe perioada derulării
proiectului se estimează că vor rezulta următoarele deşeuri tehnologice:

 13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere
uzate pentru mijloacele auto – 40 l;

 Deşeuri menajere – 20 03 01-

Deşeurile menajere organice rezultă de la personalul care asigură exploatarea şi
transportul agregatelor minerale ≈ 300 kg.

Deşeuri de ambalaje: 15 01 02 - PET-uri ≈ 12 kg.

Deşeul inert (cca. 700 mc) rezultat de la îndepărtarea stratului de aluviuni argiloase şi
din materialul levigabil, bolovani care pot fi interceptaţi în anumite zone, va fi transportat
şi depozitat cu mijloaceleauto, în locul stabilit de către primaria Faraoani.

Deşeul inert (care poate rezulta ca urmare a interceptării unor zone care nu pot fi
folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc.) este
definit ca fiind deşeul care nu suferă nici o transformare semnificativă fizică, chimică
sau biologică, nu se dizolvă, nu arde ori nu reacţionează în nici un fel, fizic sau chimic,

nu este biodegradabil şi nu afectează materialele cu care vine în contact într-un mod
care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului.
Acesta va fi depozitat in locuri specificate de ABA Siret.
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Gestionarea deşeurilor generate

Gospodărirea deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, titularul proiectului având următoarele obligaţii:
 Să
respecte
prevederile
legale
privind
colectarea
selectivă,
valorificarea/eliminarea deşeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului,
biodiversităţii şi oamenilor;
 Să ţină evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate, colectate, transportate,
depozitate temporar, valorificate şi eliminate (conform modelului prevăzut în
Anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare);
Titularul activitatii are obligatia :
 Să instruiască angajaţii care vor fi implicaţi în implementarea proiectului in
scopul gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deşeuri
generate:
 Deşeuri tehnologice
 Uleiuri uzate
 Deşeuri de ambalaje
 Deseuri menajere
Gestionarea uleiurilor uzate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 235/2007.
Aceste deşeuri fac parte din categoria deşeurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri
minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere.
Schimbul de ulei la mijloacele auto se va face în unităţi de profil autorizate d.p.d.v. al
protecţiei mediului să preia uleiurile uzate, înlocuite.
Deşeuri menajere
Deşeurile menajere organice vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate
zilnic şi depozitate temporar într-un recipient acoperit şi fără scurgere pe sol
(europubelă), amplasat in zona lucrarii
Deşeuri de ambalaje
PET-urile vor fi colectate într-un sac de polietilenă, transportate periodic şi predate unui
operator economic autorizat d.p.d.v. al protecţiei mediului să preia şi să valorifice acest
tip de deşeu.
Pe suprafaţa amplasamentului studiat nu sunt produse deşeuri periculoase în etapa de
exploatare a agregatelor minerale şi nici în perioada funcţionării reconstrucţiei ecologice
B.21. CARACTERISTICILE PROIECTELOR/PLANURILOR EXISTENTE, PROPUSE
SAU APROBATE, CE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU
PROIECTUL CARE ESTE ÎN PROCEDURĂ DE EVALUARE ŞI CARE
POATE AFECTA ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ

În zona propusă pentru implementarea proiectului există proiecte care desfăşoară
activităţi corelate cu proiectul propus si anume:
Titularul activitatii

Activitatea

Cantitati excavate

SC EXPRES
AGRICOM IMPEX
SRL
RACHITOASA

EXPLOATAREA
AGREGATELOR
MINERALE DIN
PERIMETRUL

 Zona de extractie trim. II
2019- 5000 mc.
 Zona de extractie trim. III
2019 - 20000 mc.

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Exploatare pe
perioada
(anii)

Suprafata
(mp)

2019-2020

25000 mp
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AVAL SENALIZARE
GALBENI 2, RAU
SIRET, MAL DREPT,
PENTRU
REPROFILAREA SI
DECOLMATAREA
ALBIEI ”

S.C. SAMI BET
SORT S.R.L.
BACAU

EXPLOATAREA
AGREGATELOR
MINERALE DIN
PERIMETRUL
FARAOANI”, RAU
SIRET, MAL STANG,
PENTRU
REPROFILAREA
ALBIEI ”
COM. FARAOANI,
JUD. BACAU.

S.C. CIPRIONI
CONSTRUCT
S.R.L. NICOLAE
BALCESCU

„EXPLOATAREA
AGREGATELOR
MINERALE DIN
PERIMETRUL
FARAOANI 2, RAU
SIRET, MAL STANG,
PENTRU
DECOLMATAREA SI
REPROFILAREA
ALBIEI ” COM.
FARAOANI, JUD.
BACAU

S.C. MUV S.R.L.
BACAU
.

S.C. CIPRIONI
CONSTRUCT
S.R.L. NICOLAE
BALCESCU

EXPLOATAREA
AGREGATELOR
MINERALE DIN
PERIMETRUL AVAL
SENALIZARE
GALBENI, RAU
SIRET, MAL DREPT,
PENTRU
REPROFILAREA
ALBIEI ”
COM. FARAOANI,
JUD. BACAU.

 Zona de extractie trim IV
2019 -20000 mc.
 Zona de extractie trim. I
2020 -.5000mc.
Total extractie 50000 mc.
-Zona de extractie trim. III
2018 20000 mc.
-Zona de extractie trim. IV
2018 10000 mc.
-Zona de extractie trim I
2019 -10000 mc.
-Zona de extractie trim. II
2019 - 20000mc.
-Zona de extractie trim. III
2018 20000 mc.
- Zona de extractie trim. IV
2018 10000 mc.
-Zona de extractie trim I
2019 -10000 mc.
-Zona de extractie trim. II
2019 - 20000mc.
Total extractie 60000 mc

2018-2019

33.500 mp

-Zona de extractie trim. II
2019 - 5000 mc.
-Zona de extractie trim. III
2019 -14000 mc.
-Zona de extractie trim IV
2019 -14000 mc.
-Zona de extractie trim. I
2020 -5000mc.
Total extractie 38000 mc.

2019-2020

19000 mp

2018-2019

42000 mp

2019-2020

In licitatie

-Zona de extractie trim. III
2018- .25000 mc.
- Zona de extractie trim. IV
2018 - 22500 mc.
-Zona de extractie trim I
2019 - 22500 mc.
- Zona de extractie trim. II
2019- 25000mc.
Total extractie- 95000 mc

EXPLOATAREA
AGREGATELOR
MINERALE DIN
PERIMETRUL
Aval FARAOANI 2,
RAU SIRET, MAL
STANG, PENTRU
DECOLMATAREA SI
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REPROFILAREA
ALBIEI ” COM.
FARAOANI, JUD.
BACAU

Aceste lucrari vor servi la decolmatarea si reprofilarea albiei minore prin
indepartarea materialului aluvionar a raului Siret se realizeaza marirea sectiunii de
scurgere, reducerea energiei specifice in sectiunea vie si reducerea fenomenului de
eroziune de mal. Reprofilarea reprezinta o prelungire a senalului proiectat de SC
HIDROELECTRICA SA ,
Efectele negative ale exploatărilor de agregate minerale se datorează următoarelor
aspecte:
 funcţionării utilajelor;
 prezenţei oamenilor în zonă;
 transportului agregatelor minerale.
Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările deoarece
aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul
sunetelor şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate şi rata
împerecherii.
Exploatarea agregatelor minerale pe amplasamentul propus are efect benefic asupra
râului Siret, pe porţiunea respectivă realizându-se:
 creșterea capacității de transport al râului în secțiunile de amplasament ale
balastierei;
 reducerea, în zona de amplasament, a vitezei de curgere a apei în albia râului,
cu efect pozitiv asupra intensității proceselor de eroziune ale talvegului și a
malurilor (reducere);
 translocarea curentului de apă către malul stâng, având ca efect diminuarea
eroziunii malului drept;
 diminuarea vitezei și a intensității curenților transversali din albia minoră în zona
cotului și deci reducerea intensității proceselor de săpare și de depunere în zona
meandrei;
 degajarea albiei minore de aluviunile depuse în timpul viiturilor
 asigurarea senalului aval 3 km de barajul Hidroelectrica, fiind absolut necesar in
exploatarea in caz de ape mari;

C.

INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES
COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
PROPUS

Localizarea sitului Natura 2000 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti
- ROSPA0063

Coordonatele sitului
Suprafaţa
Latitudine
sitului ha
E 27º 7'12''
5 576
Longitudine

LOCALIZAREA SITULUI
LungiAltitudine m
mea
Min. 99
sitului
Med. 128
km
Max. 202

Ap. Purice 7/A/12, Bacău
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N 46º 14' 50''
Regiunile administrative
NUTS
Numele judeţului
RO011
Bacău

Stepică
Pontică

%
100

Situl Natura 2000 “Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” este format
din cinci lacuri amenajate pe valea râului Bistriţa şi pe valea râului Siret, în aval de
confluenţa cu Bistriţa, pe teritoriul judeţului Bacău.

Suprafaţa sitului Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”
este de 5576 ha, cea mai mare parte fiind reprezentată de luciu de apă, precum şi de
importante zone mlăştinoase acoperite cu stuf şi vegetaţie specifică de luncă.
Suprafeţele şi limitele ariilor naturale protejate de interes naţional incluse în situl
Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”, cod ROSPA0063: Lacul
Lilieci - cod naţional VI.4., Lacul Bacău II - cod naţional VI.5, Lacul Galbeni - cod
naţional VI.6., Lacul Răcăciuni - cod naţional VI.7., Lacul Bereşti - cod naţional VI.8

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Aval dig Galbeni, este
localizata in bazinul hidrografic Siret, cod cadastral XII – 1.000.00.00.00.0 malul drept al
raului Siret, pe teritoriul administrativ al com. Faraoani, Jud. Bacau.

Localizarea este pe cursul mijlociu al raului Siret, pe teritoriul administrativ
al comunei Faraoani cu iesire la drum pe com. Faraoani, judetul Bacau, la cca. 3.3 Km
de DN2 –Km273, in coada lacului Rãcãciuni.
Perimetrul a fost identificat de reprezentantii A.N. Apele Romane – A.B.A.
Siret si SC ASV SORTBET S.R.L. Nicolae Balcescu, si atribuit prin Contractul de
inchiriere nr.12/31/27.02.2019.

Accesul in perimetrul de exploatare Aval dig Galbeni se va face din DN2 –
km273, printr-un drum de exploatare, prin partea de nord a balastierei pentru care s-a
obtinut acordul de reabilitare nr. 2362/11.03.2019 din partea Primariei Faraoani. La
2.8km amonte este amplasamentul Barajului Galbeni. Amplasamentul perimetrului de
exploatare respecta distanta fata de constructiile din zona, minim 500 m fata de
disipatorul barajului cat si distanta fata de digul de aparare Galbeni 50m(123m) (pilierii
de siguranta pentru exploatarile de suprafata cf. lucrarilor se specialitate intocmite de
Univ. Petrosani este 5-25 m si adancimi mai mici de 10 m cu respectarea pantei
taluzelor). Zona unde este amplasat perimetrul este teren neproductiv, liber de
constructii si nu exista restrictii.
Lacul Rãcãciuni are o suprafaţã de 2.004 ha, şi cuprinde luciul de apã al lacului
de acumulare Rãcãciuni şi zone adiacente, de pe râul Siret, extinse pe teritoriile
comunelor Faraoani, Cleja, Gioseni, Horgeşti, Rãcãciuni şi Pânceşti.

Limita nordică porneşte de pe malul drept al cursului vechi al Siretului, de la
aproximativ 2.6 km sud de barajul lacului Galbeni, pe raza comunei Faraoani,
traversează zona de luncă şi intersectează canalul de fugă al Unitaţii Hidroenergetice
Galbeni, la 1,7 km distanţă de aceasta. Limita se continuă pe cursul canalului, pe o
distanţă de 1,8 km până în gura acestuia, apoi pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri,
pe digul de nord al lacului, până la baza pădurii de la Gioseni.
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Limita estică este un mal natural, reprezentat de baza versantului Colinelor
Tutovei, până la Răcătău - Răzeşi şi de baza terasei de 50 - 60 m a Siretului, până în
apropierea canalului de fugã al Unitaţii Hidroenergetice Rãcãciuni.

Limita sudică corespunde secţiunii transversale a vãii Siretului, porneşte de la
baza frunţii terasei de 50-60 m a Siretului, urmeazã traseul drumului asfaltat care face
legătura dintre Pânceşti şi Răcăciuni, până la digul vestic al lacului.

Limita vestică corespunde digului lacului, pe o lungime de aproximativ 13,7 km,
incluzând bălţi şi zone umede aflate în exteriorul digului lacului de acumulare, pe raza
comunei Cleja.
C.22. LISTA TIPURILOR DE HABITATE ŞI A SPECIILOR PENTRU CARE A FOST
DESEMNAT SITUL NATURA 2000 – LACURILE DE ACUMULARE
BUHUŞI – BACĂU – BEREŞTI - ROSPA0063
Tipuri de ecosisteme şi habitate:

Spatiul aferent lacurilor are o biodiversitate deosebita, urmare a conditiilor de
habitat pe care le ofera. Se caracterizeaza si printr-o viata sezoniera activa. Cea mai
mare parte dintre specii sunt oaspeti de vara 36% si un numar nesemnificativ de specii
sunt oaspeti de iarna; acest fapt justifica rolul deosebit al sitului, mai ales ca arie de
reproductie. Totodata speciile de pasaj sunt extrem de numeroase asigurand 47% din
totalul speciilor intalnite.

In conformitate cu fisele lacurilor incluse in ASPA - Lacurile de acumulare
Buhusi- Bacau-Beresti, intocmite de Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea”
Bacau, in vederea declararii acestora, arii de protectie speciala avifaunistica - HG
2151/2004 si HG 1284/2007, pasarile identificate in sit, in perioada de elaborare a
documentatiei de atribuire a ariei ASPA, sunt in numar de 168 specii, dintre acestea 29
sunt sedentare, 54 specifice verii, 7 sunt intalnite iarna iar 85 sunt in pasaj.

La mal au fost semnalate 92 specii, caracteristice fiind Alcedo atthis si Asio
flammeus.
In zona litoralului au fost identificate 62 specii dintre care semnalam: Ciconia
ciconia, C. Nigra, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Gallinago gallinago,
Haematopus astralegus, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, Larus ridibundus, Limicola
falcinellus, Panurus biarmicus, Philomachus pugnax, Plegadis falcinellus, Rallus
aquaticus, Tinga totanus si Vanellus vanellus.
Pe luciul lacurilor a fost semnalata prezenta a 32 specii dintre care cele mai
reprezentative sunt: Anas platyrhyncos, Aythya fuligula, Cyngus cyngus, Cyngus olor,
Gavia arctica, Mergus merganser, Phalacrocorax carbo, Podiceps cristatus, Sterna
hirundo, Tachybaptus ruficollis.

Efectivele principalelor pasari pe lacuri sunt: Anas platyrhyncos – 164.000, Anas
crecca – 8920, Anas querquedula – 4670, Fulica atra –8040, Larus ridibundus – 2590,
Larus cachinnans – 1100, Aythya ferina – 7150, Vanellus vanellus – 1380, Ciconia
ciconia – 1710, Philomachus pugnax – 780.
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Situl Natura 2000 ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti
a fost desemnat pentru protectia unor specii de pasari prevazute la articolul 4 din
Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE.
Obiectul protecției în sit nu îl reprezintă habitate de interes comunitar
prevăzute în Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea
habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992.
Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în
anexă II la Directiva 92/43/CEE, și menționate în formularul Standard Natura 2000
1)
A229 Alcedo atthis
2)
A054 Anas acuta (Raţă suliţar)
3)
A056 Anas clypeata (Raţă lingurar)
4)
A052 Anas crecca (Raţă pitică)
5)
A050 Anas penelope (Raţă fluierătoare)
6)
A053 Anas platyrhynchos (Raţă mare)
7)
A055 Anas querquedula (Raţă cârâitoare)
8)
A051 Anas strepera (Raţă pestriţă)
9)
A041 Anser albifrons (Gârliţă mare)
10) A043 Anser anser (Gâscă de vară)
11) A028 Ardea cinerea (Stârc cenuşiu)
12) A059 Aythya ferina (Raţă cu cap castaniu)
13) A061 Aythya fuligula (Raţă moţată)
14) A062 Aythya marila (Raţă cu cap negru)
15) A060 Aythya nyroca (Rața roșie)
16) A067 Bucephala clangula (Raţă sunătoare)
17) A196 Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb)
18) A198 Chlidonias leucopterus(Chirighiţă cu aripi albe)
19) A197 Chlidonias niger (Chirighiţa neagră)
20) A081 Circus aeruginosus (Eretele de stuf )
21) A082 Circus cyaneus (Eretele vânăt)
22) A038 Cygnus cygnus (Lebăda de iarnă )
23) A036 Cygnus olor (Lebădă de vară)
24) A027 Egretta alba (Egretă mare )
25) A026 Egretta garzetta (Egreta mică)
26) A125 Fulica atra (Lişiţă)
27) A127 Grus grus (Cocorul)
28) A075 Haliaeetus albicilla (Codalbul )
29) A131 Himantopus himantopus (Piciorongul)
30) A022 Ixobrychus minutus (Starcul pitic)
31) A459 Larus cachinnans (Pescăruş pontic)
32) A182 Larus canus (Pescăruş sur)
33) A177 Larus minutus (Pescăruşul mic)
34) A179 Larus ridibundus (Pescăruş râzător)
35) A068 Mergus albellus (Ferestraşul mic)
36) A070 Mergus merganser (Ferestraş mare)
37) A262 Motacilla alba (Codobatură albă)
36
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38) A023 Nycticorax nycticorax (Stârcul de noapte)
39) A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare)
40) A393 Phalacrocorax pygmeus (Cormoranul mic)
41) A151 Philomachus pugnax (Bătăușul)
42) A140 Pluvialis apricaria (Ploierul auriu)
43) A141 Pluvialis squatarola (Ploier argintiu)
44) A005 Podiceps cristatus (Corocodel mare)
45) A132 Recurvirostra avosetta (Ciocîntors)
46) A193 Sterna hirundo (Chira de baltă )
47) A307 Sylvia nisoria (Silvia porumbacă)
48) A004 Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic)
49) A161 Tringa erythropus (Fluierar negru)
50) A166 Tringa glareola (Fluierarul de mlaștină)
51) A142 Vanellus vanellus (Nagâţ)

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
avifaunistic
Nr.
Crt.

1

Cod
Natura
2000

A196

Specia

Date bio-ecologice şi etologice

Mărimea: 24 cm. Categorie
fenologică : oaspete de vară,
pasaj. Descriere: Penajul pare de
la distanţă albicios ca la chire, iar
la o lumină foarte puternică
culoarea închisă de pe partea
inferioară a corpulului poate fi
confundată cu efectul unei umbre.
Asemănarea cu chirighiţa neagră
este imediat evidentă prin zborul
agitat, acrobatic, de obicei la mică
Chlidonias
înălţime deasupra smârcurilor şi a
hybridus
pajiştilor, de unde prinde insecte.
Chirighiță cu
Mod de cuibărire: iunie - iulie.
obraz alb
Cuibăresc în colonii. Cuibul îl
amplasează pe frunze plutitoare,
fiind format din plante acvatice.
Depune 2-3 ouă de culoare
albastră verzuie cu pete mai
întunecate. Clocesc ambii
părinţi. Puii sunt nidifugi. Habitat:
de-a lungul litoralului, în
apropierea lacurilor şi a bălţilor, în
mlaştini. Hrana: peşti, insecte
acvatice şi larvele lor.

Identificarea speciei în in
perioada de realizare a studiului

Chirighita cu obraz alb - nu a fost
observata
in
perioada
de
realizarea studiului. Nu excludem
aparitia acesteia in alti ani.
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2

3

4

A197

A081

A038

Mărimea: 24-30 cm Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Mod de cuibărit:
Caracteristicile cuibului: este
format dintr-o grămadă de trestii şi
alte plante acvatice, căptuşit cu
material fin care pluteşte la
suprafaţa apei construit pe frunze
Chlidonias
de nuferi îngrămădite ori pe
niger
aglomeraţii de vegetaţie plutitoare
Chirighiță
din stuf. Perioada de cubărit: mai.
neagră
Număr de ponte pe an: 1. Număr
de ouă în pontă: 3. Timp de
clocire: 14-17 zile. Timp de şedere
în cuib a puilor: 4 săptămâni.
Habitat: litoralul mării, lacuri
adânci şi întinse, mlaştini. Hrana:
insecte şi larve acvatice, peştişori,
mormoloci, broscuţe, dar şi insecte
terestre, viermi etc.
Mărimea: 48-56 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj, oaspete de iarnă. Mod de
cuibărit: în mlaştini, la adăpostul
stufărişului. Caracteristicile
cuibului: construit pe pământ,
câteodată refolosit. Este o
grămadă mare de beţe, stuf uscat,
căptuşit cu iarbă. Perioada de
Circus
cubărit: aprilie-iunie. Număr de
aeruginosus ouă în pontă: 3- 6. Timp de clocire:
Eretele de 31-36 zile. Timp de şedere în cuib
stuf
a 38-40 zile. Cloceşte numai
femela. Puii sunt nidicoli. Habitat:
terenuri descoperite şi mlăştinoase
cu mult stuf. Hrana: broaşte,
şobolani de apă, şerpi, peşti,
insecte mari, dar şi păsări adulte
(de preferinţă lişiţe), tinere sau pui
de cuib, mai ales în perioada de
hrănire a puilor. Consumă cu
plăcere şi ouă.
Mărimea: 145-150 cm Categorie
fenologică: oaspete de iarnă.
Descriere: Coloritul este complet
Cygnus
alb, ciocul este spre vârf negru, iar
cygnus
la bază galben. Picioarele sunt
Lebădă de
negre. Mod de
iarnă
cuibărire: nu cuibăreşte în ţară. De
obicei cuibărește în nordul
Siberiei, iernează la noi și
primăvara se întoarce spre locurile
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Chlidonias niger este o specie
care exista și înainte de apariția
lacurilor, dar în număr redus de
perechi, deoarece pentru cuibărit
depune ouăle pe sol, pe grinduri
înierbate, acestea din urmă fiind
destul de puține. Nici acum nu
cuibăresc
multe
exemplare
datorită faptului că nivelul apelor
variază,
inundând
adesea
grindurile rezultate din colmatare,
pe care păsările depun ouă. În
perioadele de pasaj numărul de
exemplare este relativ constant și
dependent de fluctuațiile numerice
ale populațiilor care vin. Se
încadrează în categoria S.

Circus aeruginosus a cuibărit
întotdeauna în zonă, folosind
pâlcurile de stufării care se formau
de regulă pe meandrele
abandonate sau în zonele
înmlăștinate. Întrucât cuibul
amplasat pe sol este vulnerabil
fluctuațiilor nivelului apei chiar în
zonele de stufării de pe lacuri,
numărul de perechi cuibăritoare
este relativ constant, dar nu poate
să crească deși sursele de hrană
accesibile sunt mult mai
abundente. Specia se poate
încadra în categoria S.

Cygnus cygnus este un oaspete
exclusiv de iarnă în zonă. Lebăda
cântătoare nu a cuibărit niciodată
și nici nu are condiții de cuibărit în
momentul de față. Este adevărat
că pot fi observate numeroase
exemplare în timpul verii, mai ales
pe lacurile Răcăciuni și Berești,
dar acestea sunt subadulți care nu
motive importante să se întoarcă
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de reproducere. Habitat: litoral,
lacuri cu mari suprafeţe, zone
inundabile. Hrana: mai ales
vegetală: iarbă, plante acvatice,
semințe de ierburi, dar și viermi,
insecte, moluște, broaşte,
câteodată și pești.

5

6

A127

A022

Mărimea: 115-130 cm. Categorie
fenologică: specie de pasaj,
accidental oaspete de vară.
Descriere: Mare, gri-argintiu, cu
alură de barză. Unele păsări
clocitoare sunt maro-ruginii pe
spate din cauza apei, cu care se
udă. Pasăre precaută, sperioasă.
Grus grus
În migraţie poposeşte în cârduri
Cocor
mari pe terenuri arabile. Mod de
cuibărire: nu cuibăreşte în ţara
noastră. Habitat: mlaştini, mocirle,
bancuri de nisip de-a lungul
râurilor, câmpii ierboase şi
cultivate. Hrana: seminţe ale
diferitor graminee, insecte,
broaşte, micromamifere
Mărimea: 35-38 cm Categorie
fenologică: oaspete de vară. Mod
de cuibărit: izolat, pe pământ, în
stufării, pe vegetaţia frîntă sau
plutitoare, la înălţime mică
deasupra apei, pe crengile joase
din mlaştini sau în tufişuri nu prea
mari, rar în copaci. Caracteristicile
cuibului: îl construieşte în stuf,
fiind alcătuit din tulpini şi frunze
Ixobrychus
uscate de papură şi stuf. Perioada
minutus
de cubărit: mai - iunie. Număr de
Stârc pitic
ponte pe an: 1. Număr de ouă în
pontă: 5-6 ouă de culoare albă..
Timp de clocire: 16-19 zile.
Clocesc ambii părinţi. Timp de
şedere în cuib a puilor. 30 zile.
Puii sunt nidicoli. Habitat: lacuri şi
bălţi cu malurile acoperite de
păpuriş şi trestie. Hrana: în special
insecte acvatice şi larve, dar şi
peştişori, broscuţe, mormoloci,

către locurile unde au eclozat, fără
a fi mature sexual. În anii
favorabili, când stratul de gheață
al lacurilor este mai redus, specia
rămâne în număr mare de
exemplare folosind apele puțin
profunde și grindurile de
colmatare pentru hrană și
adăpost. Au fost ani când pe
unele lacuri au fost numărate și 5600 exemplare până la 1000 pe
tot parcursul iernii. Specia se
încadrează în categoria S.

Cocorul - nu a fost observat in
perioada de realizarea studiului.

Ixobrychus minutus a cuibărit
întotdeauna în număr destul de
mare de perechi, folosind de
regulă orice pâlc de stuf de lângă
bălțile alăturate râului Siret, dacă
acesta depășea câțiva metri
pătrați. În momentul de față toate
suprafețele cu stuf din zonele
colmatate de pe lacuri sau bălți
alăturate adăpostesc stârcul pitic
la cuibărit. Peste populația locală
bine reprezentată se suprapun
mai ales în timpul migrației de
toamnă numeroși indivizi în
trecere. Deși este o specie
solitară și destul de
agresivă teritorial, numărul de
indivizi este totuși destul de mare.
Specia poate fi încadrată cu
ușurință în categoria S.
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lipitori, moluşte, uneori chiar şi
câte un şoarece,
o şopârlă sau un pui de cuib.

7

8

A229

A177

Mărimea: 18 cm. Categorie
fenologică: sedentară. Mod de
cuibărit: tuneluri săpate în malurile
abrupte din apropierea apelor
începând din deltă şi până la cele
montane. Caracteristicile cuibului:
adâncimea cuibului ajunge până la
140 cm şi are un diametru de 14 –
15 cm; în fundul tunelului spaţiul
este lărgit iar cuibarul nu este
căptuşit. Perioada de cubărit:
aprilie - iulie. Număr de ponte pe
Alcedo atthis
an: 2 - 3. Număr de ouă în pontă:
5 - 7. Timp de clocire: 19 - 21 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 25
- 27 zile. Habitat: de-a lungul
râurilor cu cursul lent, islazuri şi
bălţi cu mult peşte. Hrana: peşti
de talie mică, mormoloci dar şi
larve de insecte acvatice. Are
obiceiul de a sta la pândă pe
crengile de deasupra apei de unde
se aruncă asupra prăzii care
înoată. Este un bun înotător.
Mărimea: 26 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
specie de pasaj. Descriere: este
cel mai mic din pescăruşii din
Europa. Seara, vânează insecte
zburătoare deasupra stufărişului,
ca pescăruşul râzător, dar are un
zbor considerabil mai rapid şi mai
elegant. De asemenea, prinde
Larus
insecte de la suprafaţa apei. Mod
minutus
de cuibărire: Cuibul este amplasat
Pescăruș
pe sol, fiind alcătuit din plante
mic
uscate.Perioada de cuibărire:
aprilie - iunie. Depune 2-3 ouă de
culoare măslinie cu pete negre
roşcate. Puii la început sunt
nidicoli, apoi devin nidifugi.
Habitat: de-a lungul litoralului,
deasupra mării, pe lacuri, în
mlaştini. Hrana: peşti, moluşte,
insecte acvatice şi larvele lor, alge.

este prezent pe tot arealul
lacurilor din zona protejată. Dacă
înainte de apariția lacurilor
numărul de perechi era legat pe
de o parte de posibilitatea
adăposturilor în maluri sau
scorburi, iar pe de altă parte de
spațiul de vânătoare pentru
procurarea hranei limitate doar la
cursurile de apă, în momentul
actual situația habitatului
caracteristic este mult mai
favorabilă. Fiind o specie
teritorială destul de agresivă care
își protejează spațiile de procurare
a hranei, pescărușul albastru are
în condițiile actuale la dispoziție
un spațiu favorabil mult mai
extins.

Larus minutus apărea înainte de
formarea lacurilor rareori în zonă,
de obicei în apropierea bălților
formate de meandre. La
momentul actual specia apare
constant cuibărind în număr redus
de exemplare. Apare în mod
constant doar în perioadele de
pasaj, fără a fi abundent. Prezența
sa în număr diferit de exemplare
este dependentă de dimensiunile
populațiilor din zonele de cuibărit.
Specia poate fi considerată ca
făcând parte din categoria S.
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9

A060

10

A140

11

A151

Mărimea: 38-42 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
ocazional iernează şi la noi pe
apele neîngheţate. Mod de
cuibărit: la marginea apei, în
desișurile de stuf. Caracteristicile
cuibului: cuibul este construit din
plante din imediata vecinătate,
căptușit bogat cu puf și pene.
Perioada de cubărit: mai. Număr nu a fost observata in perioada de
Aythya
de ponte pe an: 1. Număr de ouă realizarea studiului. Nu excludem
nyroca
în pontă: 7-11. Timp de clocire:
aparitia acesteia in alti ani
25-27 zile. Timp de şedere în cuib
a puilor. 50-60 zile. Habitat: lacuri,
mlaştini cu vegetaţie bogată,
ochiuri de apă bine adăpostite.
Hrana: mai mult vegetală vara:
plante acvatice, lintiță, semințe,
rădăcini și animală iarna:
crustacee, moluște, viermi, larve,
insecte, broscuțe, peștișori.
Pluvialis apricaria a fost observat
Mărimea: 27-29 cm. Categorie
doar în perioadele de pasaj
fenologică: specie de pasaj.
înainte de apariția lacurilor. În
Descriere: coloritul este galben cu
perioada actuală în timpul
striuri mărunte negre pe partea
pasajelor de toamnă pot fi
Pluvialis
superioară a corpului şi negru pe
observate cârduri mici 5-15
apricaria
cea inferioară. Mod de cuibărire: exemplare în căutare de hrană pe
Ploier auriu
nu cuibăreşte în ţară. Habitat:
grindurile și în zonele de apă mică
câmpii şi plaje nisipoase. Hrana: de pe lacurile Răcăciuni și Berești.
viermi, mici moluşte, insecte
Nu staționează în zonă mai mult
(gândaci), grăunţe, vegetale
de 1-2 săptămâni în timpul
fragede.
toamnei. Categoria în care se
încadrează specia este R.
Mărimea: 25-35 cm. Categorie
fenologică: pasaj, rar oaspete de
iarnă. Descriere: Coloritul este
cafeniu cu pete mai închise. În
timpul împerecherii, masculii
prezintă gulere mari și smocuri în
dreptul urechilor, foarte variat
colorate: albe, negre, brune,
Philomachus
este prezent pe tot arealul
zebrate pe fond maro, galben,
pugnax
lacurilor din zona protejată
negru, portocaliu. Mod de
cuibărire: nu cuibăreşte în ţară.
Habitat: malurile lacurilor, mlaştini,
câmpii, ocazional pe litoral. Hrana:
viermi, moluşte, crustacei, viermi,
insecte (gândaci) dar şi alge,
seminţe (în special mei), mai ales
toamna, când le culeg din câmp
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12

13

14

A027

A193

A082

Mărimea: 90 - 118 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj, oaspete de iarnă. Mod de
cuibărit: în apropierea apei, pe
copaci sau în stufării.
Caracteristicile cuibului: cuibul
este alcătuit din crengi subţiri, iar
în stufării din trestie uscată.
Perioada de cubărit: mai - iunie.
Număr de ponte pe an: 1. Număr
Egreta alba
de ouă în pontă: 3-4 ouă de
culoare albastru verzuie. Timp de
clocire: 25-26 zile. Clocesc ambii
părinţi. Timp de şedere în cuib a
puilor. 42 zile.Puii sunt nidicoli.
Habitat: lagune, deltă, lacuri cu
suprafeţe întinse şi puţin adânci.
Hrana: majoritatea din pești, dar
consumă și insecte, broaște,păsări
mici.
Mărimea: 38-40 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Mod de cuibărit: Cuibăresc
în colonii. Cuibul este amplasat pe
insule de vegetaţie uscată, plaje
de nisip.. Caracteristicile cuibului:
este o adâncitură aproape plană,
necăptuşit sau căptuşit sărăcăcios
cu materiale vegetale din
vecinătate, precum şi cu câteva
Sterna
pene. Perioada de cubărit: mai hirundo
iulie. Număr de ponte pe an: 1-2.
Chiră de
Număr de ouă în pontă: 2-3 ouă
baltă
de culoare galben verzuie cu pete
cenuşii sau brune. Timp de clocire:
20-33 zile. Cloceşte numai femela.
Timp de şedere în cuib a puilor: 28
zile. Puii sunt nidifugi. Habitat: dea lungul litoralului, pe lacuri cu
suprafeţe întinse, terenuri
noroioase. Hrana: viermi,
crustacei, insecte (în special
libelule), peşti.
Mărimea: 45-60 cm Categorie
fenologică: specie de pasaj.
Descriere: Femela este mai mare
decât masculul, coloritul fiind
Circus
cenuşiu la mascul şi cafeniu la
cyaneus
femelă. Mod de cuibărire: nu
cuibăreşte în ţară. Habitat: câmpii
întinse, terenuri deschise de stepă
acoperite de vegetaţie specifică
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nu a cuibărit niciodată în zonă, iar
în timpul pasajelor numărul de
exemplare observate o dată, dar
pe spații mari nu a depășit 15-20
exemplare. Uneori exemplare
răzlețe rămân și pe timpul iernii
atâta timp cât au apă neînghețată
de mică profunzime de unde să-și
poată procura hrana.

- Sterna hirundo a cuibărit și a fost
observată în pasaj cu numeroase
exemplare, aproape
pe toate bălțile mai mari create de
meandrele Siretului înainte de
apariția lacurilor. În perioada
actuală specia este prezentă în
toată zona cuibărind pe lacul
Lilieci în puține exemplare și mai
multe perechi pe lacurile
Răcăciuni și Berești. În timpul
pasajelor se adaugă populației
locale și numeroși indivizi aflați în
migrație. Categoria în care se
încadrează specia este S.

a fost întotdeauna o specie de
pasaj și mai ales oaspete de iarnă
în zonă. Aglomerările de păsări de
pe suprafețele lacurilor asigură
surse de hrană pentru specie,
astfel încât iarna pot fi observate
numeroase exemplare. Totuși
specia poate fi afectată numeric în
perioadele în care înghețurile sunt
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sau zone mlăştinoase. Hrana: mai
mult rozătoare pe care le vânează
dimineaţa şi seara, păsări mici, pui
de cuib, ouă, reptile, insecte mari

15

A131

16

A307

prelungite iar câmpurile sunt
acoperite cu straturi de zăpadă
timp îndelungat.

Mărimea: 38-44 cm Categorie
fenologică: oaspete de vară. Mod
de cuibărit: pe malurile nămoloase
ale lacurilor semisecate și în apele
de inundație, așezat pe
mănunchiuri de plante sau perne
de plante în apă puțin adâncă sau
pe movile de nămol de pe mal.
Caracteristicile cuibului: are formă
de covată plană, subțire în locurile
uscate și mult stratificat în cele
Himantopus
umede, fiind alcătuit din plante
nu a fost observata in perioada de
himantopus
uscate. Perioada de cubărit: mai - realizarea studiului. Nu excludem
iunie. Număr de ponte pe an: 1.
aparitia acesteia in alti ani
Număr de ouă în pontă: 3-4 ouă
de culoare măslinie roşcată cu
pete întunecate.. Timp de clocire:
25-26 zile. Timp de şedere în cuib
a puilor: 4 săptămâni. Puii sunt
nidifugi. Habitat: lacuri cu nămol
lipsite de vegetaţie, mlaştini şi
lagune descoperite. Hrana:
insecte acvatice, larve, moluște
mici, crustacee mici, mormoloci,
peștișori.
Mărimea: 15.5 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară.
Descriere: Adultul are dedesubt
striuri fine, trasversale și ochi
galben deschis, dungile nu sunt
întotdeauna ușor de văzut în
teren. Două dungi albicioase peste
aripă, coadă destul de lungă. Mod
de cuibărire: Cuibul este amplasat
Sylvia
în mărăcinişuri şi tufişuri dese,
Silvia porumbaca - nu a fost
nisoria
fiind construit din ierburi uscate,
observata in perioada de
Silvie
căptuşit cu mult păr de cal.
realizarea studiilor.
porumbacă
Cuibărește adesea în aceleași
terenuri cu sfrânciocul roșiatic.
Perioada de cuibărit: mai - iunie.
Depune 4-5 ouă de culoare gălbui
cenuşie, pătate cu cenuşiu violet.
Puii sunt nidicoli. Habitat: terenuri
deschise presărate cu ierburi,
mărăcinişuri sau la liziera pădurilor
şi în luminişuri. Hrana: diferite
insecte. Toamna consumă şi
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fructe mici.

17

18

19

A026

A166

A393

Mărimea: 56 - 63 cm Categorie
fenologică: oaspete de vară. Mod
de cuibărit: aprilie - iunie. Cuibul îl
construieşte în arbori sau stuf,
fiind alcătuit din plante uscate.
Cuibăresc în colonii mixte cu
Ardea purpurea, Ardeola ralloides,
Nycticorax nycticorax,
Phalacrocorax pygmaeus. Număr
Egreta
de ponte pe an: 1. Număr de ouă
garzetta
în pontă: 3-4 ouă de culoare
albastru verzuie. Timp de clocire:
20-24 zile. Clocesc ambii părinţi.
Timp de şedere în cuib a puilor. 41
zile. Puii sunt nidicoli. Habitat:
fluvii, deltă, terenuri cu tufişuri şi
ape, lacuri cu suprafeţe întinse dar
nu prea adânci. Hrana: peşti mici,
insecte acvatice, broaşte.
Mărimea: 22 cm. Categorie
fenologică: pasaj. Descriere:
Spatele este maro-cafeniu,
împestriţat puternic cu pete de
culoare deschisă.. Este numeros
Tringa
în pasaj pe malurile mlăştinoase
glareola
ale lacurilor, de obicei solitar, dar,
Fluierar de
ocazional în stoluri mici. Mod de
mlaștină
cuibărire: nu cuibăreşte în ţară.
Habitat: râuri, bălţi, mlaştini, zone
inundabile. Hrana: moluşte şi
crustacei mici, insecte şi larvele
lor.
Mărimea: 48-52 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară. Mod
de cuibărit: în copaci, în răchitiș,
rar pe pământ. Caracteristicile
cuibului: este contruit cu
precădere din stuf, dar şi din
crenguţe şi ramuri, fiind căptuşit cu
material mai fin. Cuibăreşte în
Phalacrocor colonii mixte cu Ardea cinerea, A.
ax pygmeus
purpurea, Ardeola ralloides,
Nycticorax nycticorax, Plegadis
falcinellus şi Egretta garzetta.
Perioada de cubărit: aprilie - iunie.
Număr de ponte pe an: 1. Număr
de ouă în pontă: 4-6 ouă de
culoare albă. Timp de clocire: 2730 zile. Timp de şedere în cuib a
puilor: 6 săptămâni. Puii sunt

a cuibărit înainte de apariția
lacurilor doar în număr mic de
perechi, în unele stufării din
meandrele abandonate ale
Siretului. Prezența sa la cuibărit
nu a fost semnalată în fiecare an.
În timpul migrațiilor specia este
prezentă în număr mare de
exemplare pe lacurile Berești și
Răcăciuni

Tringa glareola a fost întotdeauna
observat în exemplare răzlețe atât
înainte cât și după apariția
lacurilor în zonă. Numărul redus
de exemplare observat este
datorat unor populații cuibăritoare
în nord, destul de mici, dar și
faptului că prin emisiunile sonore
și coloritul observat la distanță
poate fi lesne confundat cu Tringa
ochropus. Specia nu este
amenințată. Categoria în care se
încadrează specia este R.

nu a cuibărit niciodată în zonă și
nici măcar nu a fost observat. În
perioada actuală grupuri mici de
8-10 exemplare (de obicei
subadulți) apar pe lacurile
Răcăciuni și Berești în timpul
perioadelor de pasaj fără a
staționa însă prea mult timp în
zonă.
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hrăniţi de ambii părinţi şi sunt
nidicoli. Habitat: deltă, lagune,
lacuri, bălţi şi zone inundabile cu
arbori. Hrana: exclusiv peşti,
rareori lipitori.

20

21

A132

A068

Mărimea: 43 cm Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Descriere: Masculul
execută parada nupţială. Mod de
cuibărit: pe maluri, în lagune cu
apă sărată sau semisărată, pe
insule plane, pe bancuri de nisip
sau nămol, pe pășuni, uneori în
vegetație sau pe sol cu scoici.
Uneori cuiburile dese formează
adevărate colonii. Caracteristicile
cuibului: are formă plată, cu puțin
material vegetal uscat, fără
Recurvirostr
căptușeală. Perioada de cubărit:
a avosetta
mai - iunie. Număr de ponte pe an:
1. Număr de ouă în pontă: 4 ouă
de culoare ocru gri, pătate cu
cenuşiu şi brun. Timp de clocire:
22-24 zile. Timp de şedere în cuib
a puilor: 6 săptămâni. Puii sunt
nidicoli. Habitat: lagune şi golfuri
adăpostite, lacuri puţin adânci dea lungul litoralului mării. Hrana:
viermi, moluşte, crustacei mici,
insecte acvatice şi larvele lor
(ploşniţe, ţânţari, muşte), peşti
mici, plante acvatice de suprafaţă.
Mărimea: 40-48 cm. Categorie
fenologică: pasaj, oaspete de
iarnă. Descriere: Poposesc pe
maluri şi ape marine de coastă,
deseori împreună cu diverse specii
de raţe şi pescuiesc în ape puţin
adânci. Iarna este prezent pe
bazine de acumulare, lacuri,
Mergus
ocazional în golfuri. Mod de
albellus
cuibărire: nu cuibăreşte în ţară.
Habitat: lacuri, bălţi mărginite de
arbori, ochiuri de apă bine
adăpostite. cu suprafeţe mari.
Hrana: în majoritate dar şi
moluşte, insecte acvatice şi
larvele lor, broaşte, peşti mici,
alge.

nu a cuibărit și nici nu a fost
observată în pasaj înainte de
apariția lacurilor. În momentul de
față în unii ani apare sub forma
unor exemplare răzlețe pe lacul
Lilieci și în cârduri de 25-50
exemplare pe zona lacurilor
Răcăciuni și Berești în perioadele
de pasaj. Începând din anul 2009
pe unul din grindurile formate pe
lacul Răcăciuni, care oferea
condiții favorabile au fost instalate
33 de perechi de ciocântors care
au cuibărit cu succes. În
primăvara anului 2010 specia a
revenit la cuibărit dar creșterea
nivelului apei lacului au
compromis fenomenul. Dacă în
perioada lunilor aprilie-mai nivelul
apei lacului Răcăciuni ar fi
menținut la un nivel mai scăzut, cu
siguranță că în zonă s-ar instala o
colonie din această specie.

în timpul migraţiei au fost
observate mai multe sute de
exemplare de ferestraş mare

45
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

22

A075

23

A054

24

A056

Mărimea: 80-100 cm. Categorie
fenologică: sedentară. Mod de
cuibărit: în vecinătatea apelor.
Caracteristicile cuibului: Cuibul îl
construieşte în arbori sau pe
ţărmurile abrupte, este o
construcţie masivă, mărită mereu
în decursul anilor, formată din beţe
nu a cuibărit niciodată în zonă și
şi crengi, căptuşită cu plante verzi,
nici în momentul actual. Specia
ramuri cu frunze, lână, cârpe, etc.
apare sporadic doar în perioadele
Perioada de cubărit: martie - iunie.
Haliaeetus
de migrație, mai ales pe lacurile
Număr de ponte pe an: 1. Număr
albicilla
Răcăciuni și Berești, când
de ouă în pontă: 1-3 ouă de
aglomerările de păsări legate de
culoare albă, rar pătate cu brun
mediul acvatic depășesc mai
sau violet spre gri. Timp de clocire:
multe mii de exemplare.
35-42 zile. Cloceşte numai femela.
Timp de şedere în cuib a puilor.
aproximativ 56 zile. Puii sunt
nidicoli. Habitat: în apropierea
lacurilor interioare, de-a lungul
malurilor. Hrana: peşti, reptile,
broaşte ţestoase, şerpi, raţe rănite,
iepuri, popândăi, hoituri.
Mărimea: 56 - 73 cm. Categorie
fenologică: specie de pasaj.
Descriere: Destul de rară ca
pasăre, clocitoare în principal pe
bălți montane, mlaștini și bălți de
altitudini joase, lagune. Siluetă
zveltă, dată de gâtul şi coada
lungi. În zbor se remarcă oglinda
maro îngustă. Ambele sexe au
cioc gri. Masculul cu cap maro, gât
Specie in pasaj in numar mic de
Anas acuta
alb, cu coadă ascuţită în penaj
exemplare
nupţial. Femela pestriţă (cafeniu
sau maro) foarte deschisă la
culoare. Mod de cuibărire: mai iunie. Cuibul îl construieşte în
turbării. Depune 7-9 ouă de
culoare verde palid. Cloceşte
numai femela. Puii sunt nidifugi.
Habitat: lacuri, islazuri umede.
Hrana: hrană mai mult vegetală,
alge marine.
Mărimea: 51 cm. Categorie
fenologică : specie de pasaj,
oaspete de vară. Descriere: Pe
Anas
apă are din faţă un aspect masiv, Specie in pasaj in numar mic de
clypeata
dat de ciocul lung şi lăţit spre vârf.
exemplare
Aripile au benzi late gri-albastre. În
general, culorile care se văd la
mascul în zbor sunt foarte
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25

A052

Anas
penelope

26

27

caracteristice. Mod de cuibărire:
aprilie - mai. Cuibăreşte în ierburi
lângă ape puţin adânci, folosind o
adâncitură de pământ pe care o
căptuşeşte cu ierburi. Depune 812 ouă de culoare alb gălbuie sau
verzi cenuşii. Cloceşte numai
femela. Puii sunt nidifugi. Habitat:
bălţi cu stuf, mlaştini inundate, ape
cu adâncimi mici. Destul de des
întâlnită pe apele de câmpie puţin
adânci şi acoperite cu vegetaţie.
De obicei stau în cârduri mici,
ascunse între plantele palustre.
Hrana: crustacei mici, insecte
acvatice şi larvele lor, peşti mici,
ouă de broaşte, alge verzi, frunze
seminţe. Se hrăneşte noaptea.
Mărimea:25-30 cm. Categorie
fenologică : oaspete de iarnă.
Descriere: Răţoiul foarte colorat în
penaj de primăvară; de la distanţă
arată închis la culoare, fiind
caracterizat îndeosebi de culoarea
galben-albicioasă a subcodalelor
laterale. Se adună în cârduri mari.
Specie prezenta in fiecare an in
Mod de cuibărire: nu cuibăreşte în
numar mare de exemplare.
Anas crecca ţară. În alte locuri cuibăreşte pe
Rareori cuibareste pe grindurile cu
apele mai mici, de obicei dulci, din
stufaris
regiunile montane, depresionare şi
de coastă. Habitat: lacuri, bălţi,
islazuri mici, mlaştini inundabile.
Hrana: hrana în special vegetală:
boabe, seminţe, ierburi, lintiţă,
frunzele plantelor acvatice, dar şi
animală: moluşte, viermi, larve,
insecte, mormoloci, icre etc.

A053

Rata fluiratoare poate fi intalnita
pe tot teritoriul Romaniei, in zonele
acvatice de mica altitudine, in
perioada de iarna sau de pasaj, cu
precadere in apropierea Marii
Negre.

Mărimea: 50-60 cm. Categorie
fenologică: sedentară. Mod de
cuibărit: pe sol, în ierburi, tufișuri,
Anas
mărăcinișuri de pe insulele mici, în
platyrhyncho
scorburi de copaci, în apropierea
s
apelor și chiar în cuiburi vechi de
ciori. Caracteristicile cuibului: este
construit din resturi de plante,

Specie in pasaj in numar mic de
exemplare

Specie cuibaritoare, prezenta in
fiecare an in numar mare de
exemplare.
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28

A055

29

A051

frunze, iarbă etc. și căptușit cu
pene și puf. Perioada de cubărit:
martie. Număr de ouă în pontă: 711. Timp de clocire: 26-29 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor. 78 săptămâni. Cloceşte numai
femela. Puii sunt nidifugi şi sunt
îngrijiţi numai de femelă. Habitat:
lacuri, iazuri, râuri, bălţi, mlaştini şi
câmpuri cultivate. Hrana: hrana
este în special vegetală: semințe,
grăunțe, ierburi, frunze de plante
acvatice, lintiță, cereale, dar și
animală: moluște, viermi, larve,
insecte, mormoloci, broscuțe, icre
etc.
Mărimea: 38 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Mod de cuibărit: Cuibul este
amplasat pe sol în ierburi, în
apropierea apelor, în stufăriș.
Caracteristicile cuibului: este o
adâncitură cu ceva plante, puf și
câteva pene.. Perioada de cubărit:
aprilie-mai. Număr de ponte pe an:
Anas
1. Număr de ouă în pontă: 8-11.
querquedula Timp de clocire: 21-23 zile. Timp
de şedere în cuib a puilor. 5-6
săptămâni. Cloceşte numai
femela. Puii sunt nidifugi. Habitat:
lacuri, bălţi şi râuri cu vegetaţie
bogată, câmpii inundate. Hrana:
moluşte mici, insecte acvatice şi
larvele lor, peşti, ouă de peşti şi
broaşte, diferite plante, seminţe,
grăunţe, cereale, ierburi.
Mărimea: 51 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Mod de cuibărit: în
desişurile înalte aproape de apă.
Caracteristicile cuibului: este
construit din plante, puf şi câteva
pene. Perioada de cubărit: mai.
Anas
Număr de ponte pe an: 1. Număr
strepera
de ouă în pontă: 8-12. Timp de
clocire: 25-27 zile. Timp de
şedere în cuib a puilor: 7
săptămâni. Habitat: lacuri şi bălţi
cu apă dulce, iazuri, râuri cu
curgere lentă şi cu vegetaţie
bogată. Hrana: în special vegetală:
grăunţe, seminţe, ierburi, frunze

Specie rareori cuibaritoare insa
foarte frecventa in pasaj

Specie in pasaj in numar mic de
exemplare
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acvatice, lintiţă, cereale, dar şi
animală: moluşte, viermi,
mormoloci, broscuţe.

30

A041

31

A043

32

A028

Mărimea: 68 - 76 cm. Categorie
fenologică : oaspete de iarnă.
Descriere: Adultul are o pată albă
pe frunte și pete transversale
negre pe abdomen. Mod de
cuibărit: nu cuibăreşte în ţară. De
obicei cuibăreşte în tundra arctică.
Anser
O populație vestică cuibărește în V
albifrons
Groenlandei și iernează în NV
Marii Britanii, una estică
cuibărește de-a lungul coastei
rusești și iernează din Anglia până
în Marea Neagră. Habitat: păşuni
de-a lungul bălţilor şi râurilor, rar în
terenuri cultivate. Hrana: ierburi,
seminţe.
Mărimea: 76 - 93 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară. Mod
de cuibărit: cuibul este amplasat
pe locuri umede, în stufării şi pe
plaur vechi. Caracteristicile
cuibului: construit din trestie,
ierburi şi alte plante, căptuşit cu
puţin puf şi pene mici. Perioada de
cubărit: martie-aprilie. Număr de
ouă în pontă: 5-6. Timp de clocire:
28-29 zile. Timp de şedere în cuib
Anser anser a puilor. părăsesc cuibul imediat
după eclozare, însă sunt
supravegheaţi de părinţi încă 8
săptămâni. Cloceşte numai
femela. Puii sunt nidifugi. Habitat:
lacuri, câmpuri cultivate, mlaştini
cu apă sărată sau dulce, păşuni şi
mirişti. Hrana: vegetal - iarbă,
plante furajere verzi, cereale verzi,
frunze de sfeclă, boabe de
cereale, seminţe, rar insecte
acvatice.
Mărimea: 95 cm Categorie
fenologică: oaspete de vară, rar
iarna. Descriere: Specia cea mai
numeroasă şi mai răspândită de
Ardea
stârci din Europa.Stă în apă
cinerea
nemişcat, pândind peştele, pe
care îl prinde printr-o lovitură cu
ciocul, extrem de rapidă.
Răbdarea cu care pândește prada

Specie in pasaj cu efective
insemnate

Specie in pasaj cu efective
insemnate

Specie in pasaj cu efective
insemnate
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33

A059

Aythya
ferina

și gâtul țeapăn, deseori tras înapoi
reprezintă note caracteristice ale
stârcilor. Mod de cuibărit: aprilie iunie. Cuibul îl construieşte în
arborii din apropierea apelor, fiind
alcătuit din crengi, rădăcini şi
ierburi. Cuibăresc în colonii mixte
cu Ardea purpurea, Ardeola
ralloides, Nycticorax nycticorax şi
chiar cu Phalacrocorax
pygmaeus,în copaci mari, în
apropierea surselor de hrană.
Depune 3-5 ouă de culoare verzui
albăstrie. Clocesc ambii părinţi.
Puii sunt nidicoli. Habitat: lagune,
bălţi cu stuf, zone inundabile.
Prezent pe lângă râurile şi lacurile
bogate în hrană. Hrana: insecte
acvatice, peşti (ştiucă, crap),
reptile, pui de păsări, chiar şi mici
mamifere (şoareci).
Mărimea: 46 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj, oaspete de iarnă.
Descriere: Masculul are spate gri,
dar nu albicios ca la rața cu cap
negru. Femela este mai puțin
caracteristică, însă prezintă pe
obraz o pată întunecată, difuză.
Capul este de formă triunghiulară
cu cioc puternic și frunte plată.
Mod de cuibărire: mai - iunie.
Cuibul îl construieşte pe lacuri
mlăștinoase bogate în stufăriș.
Iarna pe lacuri, bazine de
acumulare, cursuri lente de râuri,
uneori în estuare, deseori pe mare
sau în denivelările solului, fiind
alcătuit din papură, stuf pe care îl
căptuşeşte cu pene. Depune 6-11
ouă de culoare ocru gri. Cloceşte
numai femela. Puii sunt nidifugi.
Habitat: lagune, lacuri, bălţi,
ochiuri de apă bine adăpostite.
Hrana: esenţial vegetală, frunze,
tije, seminţe, rizomi de la plantele
palustre, moluşte, crustacei,
insecte acvatice de talie mică,
ocazional peşti şi broaşte mici.

Specie in pasaj in numar mic de
exemplare
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34

A061

35

A062

36

A067

37

A198

Mărimea: 42 cm. Categorie
fenologică : oaspete de iarnă,
pasaj, rar oaspete de vară.
Descriere: Masculul caracteristic,
negru cu un dreptunghi alb pe
laturi și un moț lung care atârnă.
Femela are un moț scurt și deseori
o dungă îngustă albă la baza
Aythya
ciocului. În afara sezonlui de
fuligula
cuibărire în grupuri mari pe lacuri,
bazine de acumulare, bălți sau pe
ape litorale. Mod de cuibărire: mai
- iunie. Cuibul îl construieşte pe
sol. Depune 6-14 ouă de culoare
ocru brun. Puii sunt nidifugi.
Habitat: lacuri, mlaştini de-a lungul
litoralului. Hrana: nevertebrate şi
plante acvatice.
Mărimea: 48 cm. Categorie
fenologică: rar oaspete de iarnă.
Mod de cuibărit: nu cuibăreşte în
Aythya
ţară. Habitat: de-a lungul malurilor,
marila
adesea în ape mai adânci. Hrana:
viermi, moluşte, crustacei, insecte
acvatice şi larvele lor, plante
acvatice
Mărimea: 46-47 cm. Categorie
fenologică: rar oaspete de vară,
pasaj, oaspete de iarnă. Mod de
Bucephala
cuibărit: nu cuibăreşte în ţară.
clangula
Habitat: de-a lungul bălţilor şi
lacurilor. Hrana: moluşte,
crustacei, insecte acvatice şi
larvele lor, plante acvatice.
Mărimea: 24 cm. Categorie
fenologică : oaspete de vară.
Descriere: În penaj de vară uşor
de recunoscut chiar de la distanţă
prin corpul şi subalarele de un
negru intens, albul strălucitor din
zona cozii şi culoarea albicioasă
de pe supraalare. Mod de
Chlidonias
cuibărire: mai - iunie. Cuibăresc în
leucopterus
mici colonii. Cuibul este amplasat
pe lacuri, în mlaştini, aşezat pe
plante plutitoare. Depune 2-3 ouă
mici de culoare brună cu pete
cenuşii şi negre. Clocesc ambii
părinţi. Puii sunt nidifugi. Habitat:
de-a lungul litoralului, lacuri,
mlaştini. Hrana: peşti, mormoloci,

Specie in pasaj cu efective
insemnate

Specia nu a fost observata in
timpul studiului

Specie in pasaj cu efective
insemnate

Specia nu a fost observata in
timpul studiului
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mici broaşte, viermi, diferite
insecte acvatice, alge plutitoare.

38

A036

39

A125

40

A459

Mărimea: 150-174 cm. Categorie
fenologică : oaspete de vară. Mod
de cuibărit: cuibul este amplasat
pe malul bălţilor, în stufărişuri
nepătrunse sau în plaur vechi
fixat, pe insule mai mici sau în apă
joasă. Caracteristicile cuibului:
este alcătuit din plante uscate de
papură şi trestie, căptuşit cu
frunze şi ierburi. Perechea
formată cară materialul dar, numai
femela construieşte cuibul.
Perioada de cubărit: aprilie - iunie.
Cygnus olor Număr de ponte pe an: 1. Număr
de ouă în pontă: 5-7 ouă de
culoare albă cu nuanţe fie cenuşii,
fie albastre verzui.. Timp de
clocire: 34-36 zile. Timp de şedere
în cuib a puilor. 5-6
săptămâni.Cloceşte numai femela.
Puii sunt nidifugi. Habitat: lagune,
lacuri cu ape puţin adânci, adesea
în ochiuri de apă ascunse de
vegetaţie. Hrana: plante, rădăcini,
seminţe de ierburi, dar şi viermi,
insecte acvatice, moluşte,
broaşte, uneori şi peşti mici.
Mărimea: 38-43 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj, oaspete de iarnă. Mod de
cuibărit: Cuibul îl construieşte în
stufiş şi ierburi acvatice.
Caracteristicile cuibului: alcătuit
din stuf, papură, frunze şi tulpini
uscate. Perioada de cubărit:
aprilie-iunie. Număr de ponte pe
Fulica atra an: 1-2. Număr de ouă în pontă: 510. Timp de clocire: 21-24 zile.
Timp de şedere în cuib a puilor: 8
săptămâni. Habitat: lacuri şi bălţi
cu stufărişuri întinse, mlaştini,
ochiuri de apă ascunse de
vegetaţie. Hrana: insecte acvatice
şi larvele lor, puiet de peşte,
mormoloci, seminţe, dar mai ales
plante acvatice.
poate fi gasit langa ape calme,
Larus
mici, cuibareste langa mlastini,
cachinnans
iazuri, lacuri si zone uscate din

52

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Specia nu a fost observata in
timpul studiului

Specie cuibaritoare, prezenta in
fiecare an in numar mare de
exemplare

Specia nu a fost observata in
timpul studiului
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41

A182

42

A179

apropierea apelor. Iarna poate fi
gasit intr-o varietate de habitate,
inclusiv in apropiere de ferme,
parcuri si locuri de joaca. Este un
pescarus mic, lungimea corpului
de 35-39 cm, cu o gluga ciocolatie
vara, pe care o pierde in timpul
iernii. Partile superioare sunt gri,
cele inferioare sunt albe, cioc si
picioare rosii. Anvergura aripilor
este de 86-99 de centimetri, iar
masa corporala atinge, in medie,
200-400 de grame. Este un
oportunist cand vine vorba despre
hrana, de la insecte la viermi,
pesti, hoituri si gunoaie menajere.
In salbaticie, durata medie de viata
este de 11 ani.
Pescarusul sur (inaltime 43 cm)
este intalnit in sezonul rece mai
ales in Delta Dunarii si pe litoral,
venind din tinuturile de cuibarit din
nordul continentului. Spatele il are
Larus canus
argintiu, iar varful aripilor negre;
restul corpului alb. Nordul Marii
Mediteranene constituie o regiune
importanta de iernat pentru
aceasta specie
Mărimea: 38-45 cm. Categorie
fenologică: sedentară. Mod de
cuibărit: Cuibul îl construieşte pe
sol, în stufăriş, pe plante
plutitoare, pe terenuri inundabile.
Cuibăresc în colonii.
Caracteristicile cuibului: este
format dintr-o îngrămădire de
material uscat şi verde, având o
mică adâncitură. Perioada de
cubărit: aprilie-mai. Număr de
Larus
ponte pe an: 1. Număr de ouă în
ridibundus
pontă: 3 ouă de culoare brun
închis până la verde albăstrui, cu
pete întunecate. Timp de clocire:
22-24 zile. Clocesc ambii părinţi.
Timp de şedere în cuib a puilor. 56 săptămâni. Puii la început sunt
nidicoli, fiind hrăniţi în special cu
insecte, apoi devin nidifugi.
Habitat: de-a lungul litoralului,
deasupra mării, în mlaştini,
lagune. Hrana: cărăbuşi, larve
diferite, omizi, şoareci, peştişori

Specia nu a fost observata in
timpul studiului

Specie cuibaritoare, prezenta in
fiecare an in numar mare de
exemplare
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dar şi diferite seminţe.

43

A070

44

A262

45

A023

Mărimea: 66-71 cm. Categorie
fenologică: oaspete de iarnă.
Descriere: Coloritul în general alb
la mascul, cu capul, spatele, vârful
aripilor și coada negre. Femelele
sunt cenușii cu capul cafeniuMergus
roșcat. Ciocul roşu închis,
merganser
picioarele roşu-portocalii. Mod de
cuibărire: nu cuibăreşte în ţară.
Habitat: lacuri, bălţi mărginite de
păduri. Hrana: moluşte, crustacei,
insecte acvatice şi larvele lor,
peşti, broaşte.
Mărimea: 18 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară. Mod
de cuibărit: în scorburile unor
arbori bătrâni din apropierea
luminişurilor, în lungul malurilor de
ape dar şi la lizierele pădurilor;
uneori în crăpăturile stâncilor, pe
sol, fiind construit din muşchi şi
ierburi uscate, căptuşit cu fire de
păr. Perioada de cubărit: aprilie –
august. Număr de ponte pe an: 2 –
3. Număr de ouă în pontă: 4 – 6
Motacilla
(max. 7) ouă de culoare alb
alba
cenuşie cu pete gri brune. Timp de
clocire: 12 – 14 zile. Timp de
şedere în cuib a puilor. 13 – 16
zile. Puii sunt nidicoli. Habitat:
întotdeauna în apropierea apelor,
în păşunile umede, până la lacurile
din golul alpin, în apropierea
aşezărilor omeneşti. Hrana:
artropode, de preferinţă insecte şi
larvele acestora. Adesea îşi
capturează hrana în zbor sărind
de pe sol sau de pe crengi joase,
asemănător muscarilor.
Mărimea: 61 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Mod de cuibărit: cuibul îl
construieşte în arbori sau stuf,
fiind alcătuit din crengi, fire de
Nycticorax
trestie şi alt material vegetal,
nycticorax
dispus radial. Perioada de cubărit:
mai - iunie. Număr de ponte pe an:
1. Număr de ouă în pontă: 3-4 ouă
de culoare verzui albăstruie. Timp
de clocire: 20 zile. Cloceşte numai

Specie in pasaj in numar mic de
exemplare

Specie cuibaritoare, prezenta in
fiecare an in numar mare de
exemplare

Specie in pasaj cu efective
insemnate
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46

A017

47

A141

femela. Cuibăresc în colonii mixte
cu Ardea cinerea, A. purpurea,
Ardeola ralloides, Phalacrocorax
pygmaeus, Plegadis falcinellus şi
Egretta garzetta. Timp de şedere
în cuib a puilor: 7-8 săptămâni.
Puii sunt nidicoli şi sunt hrăniţi cu
peşti mici, broscuţe şi insecte
acvatice. Habitat: lacuri şi bălţi cu
vegetaţie bogată. În timpul zilei stă
cocoţat pe un arbore, arbust sau
pe crengi uscate deasupra apei.
Hrana: pești, broaște, lipitori,
insecte acvatice, mormoloci,
crustacee mici, moluște, mici
mamifere (şoareci).
Mărimea: 91-93 cm. Categorie
fenologică: sedentară. Mod de
cuibărit: Cuibăreşte în colonii.
Cuibul este amplasat în sălcii, pe
plaur sau în tufișuri.
Caracteristicile cuibului: este
construit din crengi groase,
crenguțe și ramuri lungi cu frunze,
căptușit cu frunziș, ierburi sau
plante acvatice. Perioada de
Phalacrocor
cubărit: aprilie - iunie. Număr de
ax carbo
ouă în pontă: 3-4 ouă de culoare
albastru deschis, cu coajă foarte
tare, calcaroasă. Timp de clocire:
28-29 zile. Timp de şedere în cuib
a puilor: 5 săptămâni. Puii sunt
nidicoli. Habitat: deltă, lagune,
lacuri cu ape adânci, păduri de
sălcii. Hrana: exclusiv peşti (de
preferinţă anghile). Pescuieşte
împreună cu pelicanii.
Mărimea: 29 cm. Categorie
fenologică: specie de pasaj.
Descriere: De obicei este văzut
solitar sau în grupuri mici,
Pluvialis
niciodată compacte. Rareori
squatarola
întâlnit departe de țărm. Mod de
cuibărire: nu cuibăreşte în ţară.
Habitat: plaje de nisip, maluri
noroioase. Hrana: viermi, moluşte,
crustacei, insecte acvatice.

Specie cuibaritoare si in pasaj,
prezenta in fiecare an in numar
mare de exemplare

Specia nu a fost observata in
timpul studiului
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48

A005

49

A004

50

A161

Mărimea: 50-60 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj, oaspete de iarnă. Mod de
cuibărit: cuibul este un fel de plută
din fragmente de plante acvatice
veștejite, formând o platformă la
suprafața apei, ancorată de plante
subacvatice, fără o formă precisă.
Cuibăresc în colonii. Perioada de
cubărit: aprilie - mai. Număr de
Podiceps
ponte pe an: 1-2. Număr de ouă în
cristatus
pontă: 4 ouă de culoare albă. Timp
de clocire: 25-29 zile. Clocesc
ambii părinţi. Timp de şedere în
cuib a puilor: 2 săptămâni. Puii
sunt nidifugi. Habitat: litoral, lacuri,
bălţi cu vegetaţie bogată. Hrana:
insecte și larve acvatice, peștișori,
crustacee, moluște, mormoloci,
broaște, precum și semințe de
plante și resturi vegetale.
Biotopul preferat consta in ape
dulci, statatoare si mlastini putin
adanci (0,3-1,0 m), ocazional si in
ape lin curgatoare cu vegetatie
deasa si mici ochiuri cu luciu;
poate sa apara si pe balti
inconjurate de padure sau pe
lacuri din parcuri. In compozitia
hranei predomina vara insectele si
Tachybaptus
larve acvatice din ordinele:
ruficollis
Diptera, Plecoptera si Coleoptera.
In proportie mai mare decat la alte
specii apar si moluste
(Lymnaea sp., Planorbis sp.). La
acestea se adauga pesti: Cottus
gobio si percide mici pana la 11
cm, care predomina iarna,
crustacei si mormoloci. Ocazional
consuma si fragmente vegetale si,
regulat, pene.
Mărimea: 30 cm. Categorie
fenologică: pasaj. Descriere: Se
bălăcește în apă, uneori înoată.
Mod de cuibărire: nu cuibăreşte în
Tringa
ţară. Habitat: de-a lungul litoralului,
erythropus
bălţi cu suprafeţe întinse, mlaştini.
Hrana: moluşte şi crustacei mici,
insecte şi larvele lor, peşti de talie
foarte mică.

Specie in pasaj

Specie in pasaj

Specie in pasaj, rar observata
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51

A142

Vanellus
vanellus

Mărimea: 32 cm. Categorie
fenologică: oaspete de vară,
pasaj. Mod de cuibărit: cuibul este
amplasat pe sol, pe suprafețe
deschise, pe pășuni, câmp, în
zone inundabile și mlăștinoase.
Masculul execută parada nupţială
Caracteristicile cuibului: are forma
unei adâncituri plane, fără material
suplimentar. Perioada de cubărit:
aprilie - iunie. Număr de ponte pe
an: 1. Număr de ouă în pontă: 4
ouă de culoare verzuie cu pete
brune şi negre. Timp de clocire:
24-27 zile. Clocesc ambii părinţi.
Timp de şedere în cuib a puilor: 33
zile. Puii sunt nidifugi. Habitat:
bălţi, mlaştini, câmpii umede.
Hrana: larve, viermi, gasteropode,
insecte (în special greieri, lăcuste
şi mici gândaci), seminţe,
vegetație de mlaștină.

Specie cuibaritoare si in pasaj,
prezenta in fiecare an in numar
mare de exemplare

Calitate şi importanţă:

Situl Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti este încadrat în
categoria de prioritate numărul 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus.

C2 – aglomerări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie:
lebăda de iarnă- Cygnus cygnus;

C3 - aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene –
2 specii: raţa sunătoare- Bucephala clangula, ferăstraş mare -Mergus merganser;
C4 – aglomerări mari de păsări acvatice;

C6 - aglomerări de populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii
Europene – 2 specii: chiră de baltă- Sterna hirundo, erete de stuf- Circus aeruginosus.

Lacurile amenajate pe valea Bistriţei Moldoveneşti, respectiv pe Siret în aval de
confluenţa Bistriţei pe teritoriul judeţului Bacău. Au o întindere mare, pe unele găsim
mult stuf, chiar în formă de insule. Porţiunile de râuri care leagă lacurile, respectiv
zonele folosite de păsări migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse. Este una
dintre cele mai importante locuri de migraţie a păsărilor de apă din Moldova. În timpul
migraţiei putem întâlnii aici mii de raţe, gâşte, lişiţe, lebede, etc. care găsesc aici un loc
ideal pentru a se odihnii în timpul migraţiei, numărul exemplarelor putând ajunge până
la (şi chiar peste) 100.000 într-un sezon. Malurile lacurilor respectiv zonele inundabile şi
păşunile sunt vizitate de mari stoluri de păsări de mal. Lacurile sunt folosite de păsări de
apă şi ca loc de iernare. Mai multe sute de exemplare de ferestraş mare (Mergus
merganser), raţă sunătoare (Bucephala clangula), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) şi
mari stoluri de raţă mare (Anas platyrhyncos), raţă mică (Anas crecca) şi lişiţă (Fulica
atra) iernează aici, numărul exemplarelor ajungând până la 50.000 de exemplare.
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În zona celor cinci lacuri de acumulare (Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni și
Berești), fără a se ține cont de starea tehnică a suprafețelor, au fost identificate în
perioada de studiu un număr de 169 specii (tabelul general). Față de cele peste 210
specii confirmate de literatura de specialitate, cifra este mult mai mică, dar nu are nici o
relevanță. Foarte multe dintre speciile de păsări citate în zonă s-au adăugat listelor
faunistice pe baza a unui număr redus de observații, uneori chiar datorită unei singure
identificări. Cu siguranță că monitorizarea continuă, de către specialiști a zonei, va
reconfirma observațiile efectuate pe parcursul a peste 40 de ani, putând chiar adăuga
specii noi la lista respectivă.
Identificarea si localizarea s-a efectuat in timpul iernii pentru habitatele de interes
a pasarilor rezidente precum si a pasarilor care migreaza in zona pentru iernat.

Incepand din primavara, cand s-au intors pasarile migratoare, in vara cand cele
mai multe dintre ele isi clocesc ponta sau isi hranesc puii si pana in toamna cand
pasarile migratoare vor pleca impreuna cu noua generatie, s-au facut observatii atat
pentru pasarile migratoare cat si pentru cele rezidente.
C.23. IDENTIFICAREA ŞI LOCALIZAREA ÎN TEREN A TIPURILOR DE HABITATE
AFERENTE SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR, CARE FAC
OBIECTUL PROTECŢIEI ŞI CONSERVĂRII ROSPA0063.

Pe fiecare din cele 5 APSA in parte, s-a localizat, evaluat dimensionat habitatele
in care au fost identificate speciile, se face descrierea habitatului (tip de sol, vegetatie,
regim hidric, etc) pentru a stabili masurile de protectie necesare.
Clase de habitate/ tipuri de habitate din situl Natura 2000 ROSPA0063
Denumire
Comunităţi vegetale cu trestie,
papură: R5309, R5308, R5305,
R5304, R3709, R2213, R2212,
R2210, R2207, R2206, R2205
Habitat antropic
Luciu de apă

Păduri de salcie şi plop alb:
R4407,R4406, R4408
Păduri de stejar, frasin
Pajişti: R3416, R3414
Terenuri agricole

Total
ha

Lilieci

Bacău

Galbeni

Răcăciuni

Bereşti

786,4

73,9

32,6

303,5

117,5

258,9

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

4208,0

248,6

136,2

450,4

1579,8

1793,1

223,4

3,4

0,0

220,0

0,0

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

3,8

7,1

483,7

54,3

49,6

93,0

69,3

217,5

17,3

1,4

0,1

2,6

0,2

13,0
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Tufăriş de cătină albă şi răchită
albă: R3133, R4417

19,0

0,0

0,0

0,0

0,1

18,9

10,4

8,8

0,0

0,0

1,6

0,0

Tufăriş de salcie: R4418,
R4416, R4419

57,0

1,1

2,3

25,4

28,2

0,0

Tufăriş de lemn câinesc:
R3132, R3122

Analiza comunităţilor de păsări oferă informaţii despre importanţa speciilor
componente şi a gradului de organizare a acestora. Aceste informaţii au permis
aprecierea stării generale a habitatelor, ceea ce oferă perspective practice în vederea
ecologiei aplicate.
Tipurile de habitate identificate pe suprafata lacurilor din componenta
ROSPA0063

Tip habitat dupa
cosurile Ro
(cu sinonim, Natura
2000 si Palearctic)

Corespondenţă

R 2205 Comunităţii
danubiene cu
Hydrocharis morsusranae, Stratiotes
aloides şi Utricularia
vulgaris

3150 Natural
eutrophic
lackes with
Magnopotamion or
Hydrocharition
– type vegetation

R2206 Comunităţi
danubiene cu
Potamogeton
perfoliatus, P.
gramineus, P. lucens,
Elodea
canadensis şi Najas
marina
R2207 Comunităţi
danubiene cu
Nymphaea alba,
Trapa natans, Nuphar
luteum şi
Potamogeton natans

Lacul Lilieci
(Hemeius,
Itesti,
Garleni)

Lacul
Bacau II
(Bacau)

Lacul
Galbeni
(Letea
Veche,
Nicolae
Balcescu,
Tamasi,
Bacau)

X

3150 Natural
eutrophic
lackes with
Magnopotamion
or Hydrocharition
– type vegetation

X

X

3160 Natural
dystrophic
lakes and ponds

X

X
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Lacul
Racaciuni
(Racaciuni,
Pâncesti,
Horgeti si
Cleja)

Lacul
Beresti
(Orbeni (7%),
Sascut (4%),
Valea Seaca
(9%),
Corbasca
(6%),
Tatarasti
(10%),
Racaciuni)
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R2210 Comunităţi
danubiene cu
Bolboschoenus
maritimus şi
Schoenoplectus
tabernaemontani

R2211 Comunităţi
danubiene cu
Cyperus fuscus şi C.
flavescens

R2212 Comunităţi
danubiene cu
Ranunculus
lateriflorus, Radiola
linoides şi Lindernia
procumbens

R2213 Comunităţi
danubiene cu
Eleocharis acicularis
şi Littorella uniflora

R2301 Comunităţi
vest-pontice cu
Ruppia maritima

X

3130 Oligotrophic
to mesotrophic
standing waters
with vegetation of
the Littorelletea
uniflorae and/or
IsoetoNanojuncetea
3130 Oligotrophic
to
mesotrophic
standing waters
with
vegetation of the
Littorelletea
uniflorae
and/or IsoetoNanojuncetea
3130 Oligotrophic
to
mesotrophic
standing waters
with
vegetation of the
Littorelletea
uniflorae
and/or IsoetoNanojuncetea

X

X

1150*Costal
lagoons

40A0*
Subcontinental
peri-Pannonic scrub

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R2302 Comunităţi
ponto-panonice cu
Zannichellia palustris
şi Z. pedicellata
R3122 Tufãrişuri
ponto-panonice de
porumbar (Prunus
spinosa) şi pãducel
(Crataegus
monogyna)

X

X

X

X

X

X

X
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R3132 Tufãrişuri
ponto-sarmantice de
Caragana frutex

X

R3133 Tufãrişuri de
cãtinã albã
(Hippophaë
rhamnoides)

X

X

X

R3412 Pajişti carpatobalcanice de Festuca
pseudodalmatica şi
Aethionema saxatilis
R3413 Pajişti
panonic-balcanice de
Festuca rupicola şi
Cleistogene serotina
R3414Pajişti pontopanonice de
Festuca valesiaca
R3415 Pajişti pontobalcanice de
Botriochloa
ischaemum şi
Festuca valesiaca

X

6240 *SubPannonic steppic
grasslands

X

X

6240 *Subpannonic
steppic
grasslands

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

R3416 Pajişti
balcanice de Festuca
callieri, Sedum
sartorianum ssp.
hillebrandtii şi
Thymus zygoides
R3709 Comunităţi
danubiene cu
Juncus effusus, J.
inflexus şi
Agrostis canina

X
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R3710 Pajişti dacice
de Molinia caerulea

6410 Molinia
meadows
on calcareous,
peaty or clayeysiltladen
soils (Molinion
caeruleae)

X

X

X

R4406 Pãduri
danubian-panonice 92A0 Salix alba and
de plop alb (Populus
Populus alba
alba) cu Rubus
galleries
caesius

X

X

R4407 Pãduri
danubiene de salcie
albã (Salix alba) cu
Rubus caesius

92A0 Salix alba and
Populus alba
galleries

X

X

R4408 Pãduri
danubiene de salcie
albã (Salix alba) cu
Lycopus exaltatus

92A0 Salix alba and
Populus alba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R4409 Pãduri
danubiene de stejar
pedunculat (Quercus
robur) şi brumãriu (Q.
pedunculiflora) cu
Fraxinus pallisae
R4416 Tufãrişuri de
salcie (Salix triandra)
3240 Alpine rivers
R4417 Tufãrişuri
and their
danubiene de cãtinã ligneous vegetation
albã (Hippophaë
with Salix eleagnos;
rhamnoides) şi rãchitã 2160 Dunes with
albã (Salix eleagnos)
Hippopäe
rhamnoides.
R4418 Tufãrişuri de
rãchitã roşie (Salix
purpurea)
R4419 Tufãrişuri sudest carpatice de zãlog
(Salix cinerea) cu
Calamagrostis
canescens

X

X
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R4422 Tufãrişuri
danubiene de cãtinã
roşie (Tamarix
ramosissima)

X

R5304 Comunităţi
3150 Natural
danubiene cu
eutrophic lakes
Sparganium erectum,
with
Berula
Magnopotamition or
Erecta şi Sium
Hydrocharition –
latifolium
type vegetation

X

R5305 Comunităţi
danubiene cu
Typha angustifolia şi
T. latifolia

X

X

X

X

X

X

X

R5308 Comunităţi
danubiene plutitoare
cu Phragmites
australis şi
Thelypteris palustris

X

X

R5309 Comunităţi
danubiene cu
Phragmites australis
şi
Schoenoplectus
lacustris

X

C.24. EVALUAREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A SPECIILOR

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

Funcțiile ecologice au ca obiect de studiu relaţiile dintre organisme şi mediul lor
de viaţă, alcătuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici şi biotici), precum şi
structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populatii,
biocenoze) şi a sistemelor mixte (ecosisteme).
Se studiază în principal:

• Relaţiile dintre vieţuitoare (plante si animale);

• Raporturile dintre organisme şi mediul înconjurător

• Relaţiile ce se stabilesc între organisme şi diverse comunităţi

Factorii biotici şi abiotici cu rol în menţinerea pe termen lung a speciilor şi
habitatelor de importanţă comunitară.
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Prin noțiunea de factori ecologici se înțelege totalitatea factorilor abiotici
(temperatura, lumina, precipitațiile, presiunea etc.) și biotici (paraziții, dăunătorii,
competiția intraspecifică și interspecifică) cu care un organism vine în contact și cu care
se intercondiționează reciproc. Factorii de mediu sunt foarte variati, ei pot fi necesari
sau din contra daunatori pentru fiintele vii si favorizează sau impiedică supravieţuirea şi
reproducerea organismelor.
Factorii ecologici abiotici prezintă un ansamblu de elemente fizice care
influientează asupra organismelor vii. Primul factor abiotic se considera clima, care
influienţează prin temperatură, umeditate, presiune, prezenţa luminii. Acest factor
depinde de latitudinea geografică, relief, de zonele climaterice unde se dezvolta
organismele. Conditiile de viaţă se diferentiază în condiţii de macroclimat, mezoclimat şi
microclimat.
Caracteriticile factorilor abiotici ( apa, aer, sol) au fost analizati la capitolele 1.6

Din elementele climatice factorul principal abiotic este temperatura si este
cunoscut ca majoritatea organismelor au potenţialul de viaţă între 0-50 grade C,
plantele sunt mai rezistente la temperaturi letargice (extrem de minime sau maxime).
Animalele sunt mai putin suportabile la temperaturile letargice, însă avem si abateri.

Dintre factorii abiotici care pot afecta în timp calitatea solului şi implicit a
vegetaţiei sunt temperatura şi apa din precipitaţii. După câteva ploi însemnate pe timpul
verii se adună o cantitate însemnată de apă în sol. Dacă în zilele imediat următoare se
înregistrează temperaturi foarte mari acestea determină o evapotranspiraţie intensă a
apei din sol ceea ce duce la creşterea concentraţiei de săruri făcându-le şi mai
sărăturate. Fenomenul este destul de lent în prezent întrucât nu se mai practică o
agricultură intensă cu irigaţii sau canale de desecare. Dar, raportat la zeci de ani, solul,
are o tendinţă de salinizare lentă. Specii de plante care cresc pe un teren cu salinitate
redusă ar putea fi înlocuite de specii de plante care cresc pe soluri cu o salinitate
medie.
Ceilalţi factori abiotici nu produc modificări semnificative în timp a compoziţiei
biodiversităţii.

Dintre factorii biotici cel mai frecvent întâlnit este relaţia de nutriţie dintre speciile
prezente în acelaşi habitat. Piramida trofică în cazul nostru se prezintă astfel: la baza
acesteia se află producătorii (nivelul producătorilor primari) reprezentaţi de toate
plantele descrise anterior, urmat de consumatorii primari reprezentaţi de erbivore
(Lepus europaeus şi Lycaena dispar de exemplu), consumatorii secundari care
consumă organismele fitofage şi nu în cele din urmă sunt consumatorii terţiari (aici intră
toate răpitoarele). În cadrul unui lanţ trofic mai amintim şi grupul descompunătorilor
reprezentaţi de către bacterii şi ciuperci.
Între populaţiile ce coexistă într-o microbocenoză se stabilesc conexiuni (relaţii
interspecifice) ce determină atât structura, cât şi funcţiile biocenozei ca suprasistem
integrator. Cu cât conexiunile sunt mai diverse şi variate, cu atât va fi şi biocenoza mai
complexă şi mai stabilă.

Relatiile intraspecifice sunt relatiile intrapopulationale, dintre indivizii aceleiasi
populatii. În cazul nostru, dacă ne raportăm strict la amplasament aceste relaţii sunt
aproape inexistente întrucât şi numărul speciilor existenite sau a indivizilor dintr-o
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populaţie este mic şi nu intră în competiţie. Raportându-ne la întreg habitatul aceste
relaţii reglează cantitativ speciile care fac parte din el.

Conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice – coridor ecologic = zonă naturală sau
amenajată care asigură cerințele de deplasare, reproducere și refugiu pentru speciile
sălbatice, terestre și acvatice și în care se aplică unele măsuri de protecție și
conservare.
Prin migraţia sau călătoria păsărilor se înţeleg acele deplasări sezoniere regulate
pe care păsările le execută în fiecare an între teritoriul de cuibărit – locul natal – şi
cartierul de iernat. Migraţia păsărilor este un rezultat al legăturilor complicate dintre
condiţiile externe de existenţă a păsărilor, care s-au schimbat de-a lungul timpurilor şi
procesele fiziologice ale organismului lor care au un determinism genetic strict.

Direcția căilor de migrație este diferită nu numai pentru păsările din diferite
regiuni, ci chiar diferitele specii de păsări din aceeași regiune nu călătoresc toate pe
același căi, și nu merg în același loc de iernat. Aceasta este o dovadă că diferitele
specii din aceeași regiune au ajuns acolo urmând căi de răspândire diferite. Aceeași
specie de păsări sau indivizi din aceeași specie, care au văzut lumina zilei în aceeași
regiune, zboară însă în călătoria lor de toamnă și de primăvară, în aceeași direcție, fără
să urmeze totuși un drum fix. Observațiile atente au permis stabilirea faptului că în
timpul migrației puține păsări se ridică la 1000 m înălțime, majoritatea mentinându-se la
400-500 m.
Dar, și în afara migrațiilor, păsările pot atinge înălțimi considerabile, rațele urcând
până la 800 m, berzele la 900 m, cocorii și rândunelele la 2.000 m, acvilele la 3.000 m,
în timp ce în regiunile muntoase condorii și vulturii pleșuvi zboară la o înălțime de 7.000
m deasupra nivelului mării.
Prin migraţia sau călătoria păsărilor se înţeleg acele deplasări sezoniere regulate
pe care păsările le execută în fiecare an între teritoriul de cuibărit – locul natal – şi
cartierul de iernat. Migraţia păsărilor este un rezultat al legăturilor complicate dintre
condiţiile externe de existenţă a păsărilor, care s-au schimbat de-a lungul timpurilor şi
procesele fiziologice ale organismului lor care au un determinism genetic strict.

Cauzele, originea şi evoluţia migraţiei păsărilor: Migraţia păsărilor este
declanşată, pe de o parte, de factori externi, iar pe de altă parte de factori interni, care
iau forma unor instincte puternice statornicite de-a lungul evoluţiei filogenetice în
patrimoniul ereditar al păsărilor. Instinctul de migraţie, ca şi celelalte instincte, se
declanşează la anumite semnale ale mediului înconjurător.
Abundenţa sau lipsa hranei, temperatura, prezenţa sau lipsa unor insecte în
mediu, scăderea lungimii zilei, îngălbenirea şi uscarea frunzelor arborilor, coacerea
fructelor plantelor, toate acestea, individual sau împreună, pot „semnaliza”, pot
„avertiza” păsările pentru începerea migraţiei şi pot declanşa instinctul ereditar al
migraţiei. S-ar putea pune şi s-a pus de multe ori întrebarea, de ce părăsesc păsările
cartierele lor de iernare, în condiţiile în care găsesc locuri optime de cuibărit şi hrană
abundentă şi de ce se angajează de două ori pe an în deplasări istovitoare, în care
multe dintre ele îşi pierd viaţa?

Ca răspuns la această întrebare se poate spune că, o dată cu apropierea
sezonului de reproducere, în organismul păsărilor aflate în cartierele de iernare se
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petrec o serie de schimbări fiziologice profunde, care duc în special la creşterea
activităţii glandelor genitale şi la mărirea volumului acestora. Probabil, intervin schimbări
şi în compoziţia sângelui, care au o influenţă asupra întregului lor comportament. Astfel,
hormonii genitali, sub influenţa sistemului nervos, acţionează asupra întregului
organism şi declanşează instinctul de migraţie, care obligă păsările să se reîntoarcă în
patria lor, pe locurile natale.
În ceea ce priveşte originea şi evoluţia migraţiei, în decursul anilor s-au elaborat
foarte multe teorii, dintre care trei sunt mai importante. Conform uneia dintre aceste
teorii, regiunile de cuibărit ale păsărilor migratoare de astăzi sunt patria lor veche,
locurile originii lor. Din cauza glaciaţiunilor coaternare, păsările au fost silite să se
deplaseze în timpul iernilor lungi cât mai spre sud, reîntorcându-se în timpul verii spre
nord.

Şi cea de-a doua teorie consideră regiunile de cuibărit ale păsărilor migratoare
de astăzi ca fiind vechea lor patrie, locul lor de origine. Din cauza glaciaţiunilor
cuaternare, ele s-au retras spre sud, unde au devenit păsări sedentare. După
retragerea gheţurilor, ele au început să revină la vechile locuri, mânate de instinct.
Conform celei de-a treia teorii, patria veche a păsărilor migratoare este locul lor
de iernare sau o altă regiune caldă, de unde, datorită unei înmulţiri excesive, ele au fost
silite să se răspândească spre nord imediat după retragerea gheţurilor. Aceste ipoteze,
valabile probabil până la noi descoperiri în acest sens, au o teză comună şi anume
recunoaşterea glaciaţiunilor cuaternare ca fiind baza originii migraţiei. Acest lucru este
logic şi real, deoarece clima predeluviană a terţiarului, caldă şi uniformă, nu putea
determina păsările să devină migratoare.
Calota glaciară care a acoperit o mare parte a Europei în Cuaternar şi a cauzat
ierni lungi şi grele, a putut sili păsările să întreprindă călătorii spre sud, în regiunile
tropicale. În timpul primăverii însă, pentru reproducere, păsările călătoreau în locurile
eliberate de gheaţă, în patria lor veche. Cu retragerea treptată a gheţurilor, păsările au
reocupat vechile lor teritorii natale. Din aceste peregrinări şi deplasări repetate periodic,
de-a lungul mileniilor, în urma acţiunii selecţiei naturale, s-au format reflexele ereditare,
necondiţionate, care astăzi funcţionează independent de mersul vremii şi de lipsa de
hrană.

Din cele arătate anterior reiese că migraţia păsărilor, dar mai ales originea şi
evoluţia migraţiei, nu sunt pe deplin lămurite. Trebuie recunoscut însă că glaciaţiunea a
fost un factor hotărâtor în declanşarea acestui fenomen, tot aşa cum şi astăzi, condiţiile
climatice şi variaţiile lor provoacă fenomene de migraţie şi sedentarism.

Căile și direcțiile migrațiilor: Direcția căilor de migrație este diferită nu numai
pentru păsările din diferite regiuni, ci chiar diferitele specii de păsări din aceeași regiune
nu călătoresc toate pe același căi, și nu merg în același loc de iernat. Aceasta este o
dovadă că diferitele specii din aceeași regiune au ajuns acolo urmând căi de răspândire
diferite. Aceeași specie de păsări sau indivizi din aceeași specie, care au văzut lumina
zilei în aceeași regiune, zboară însă în călătoria lor de toamnă și de primăvară, în
aceeași direcție, fără să urmeze totuși un drum fix.
O bună parte din păsările călătoare care cuibăresc pe vastele întinderi ale
Eurasiei, călătoresc pentru iernare în Africa; unele rămân în Africa de Nord (ca
lopatarul, unii stârci, unele rațe-sălbatice), altele iernează în Africa apuseană (ca graurii,
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mierlele, alți stârci), iar berzele nu se opresc decât în Africa de Sud. O parte din păsările
călătoare din Europa iernează în regiunile sudice ale Asiei (ca dumbrăveanca,
tiganușul, stârcul-cenușiu), sau pe insulele Oceanului Pacific (ca unii corcodei,
prundărași ș.a.).
Căile pe care le urmează diferite specii de păsări călătoare între patria lor și între
sălașul de iarnă sunt numeroase și unele din ele se încrucișează. Deasupra Europei se
încrucișează mai multe căi de migrație, dintre care două sunt mai mult cunoscute.

1. Grangurii, mierlele, sturzii, mugurarii, cele mai multe ardeide, nagâțul,
gainușa-de-apă, sitarii, pescărușul, lișița și porumbeii care cuibăresc în Europa Centrală
și Occidentală zboară în Africa apuseană.

2. Grangurul, cucul, pupăza și puține alte păsări care cuibăresc în Europa de
nord-vest zboară spre Africa răsăriteană. Tot în Africa răsăriteană pleacă și
codobaturile care cuibăresc în țările baltice, pe când cele ce cuibăresc în Europa
Centrală și de Vest zboară în Africa apuseană. Nici barza-albă nu călătorește pe același
drum. Indivizii care trăiesc în Europa de Est migrează peste Peninsula Balcanică, peste
strâmtorile Bosfor și Dardanele, Canalul Suez, Egipt și ajung în Africa de Sud. În
schimb, indivizii care trăiesc în Europa de Vest migrează în lungul coastelor apusene
ale Franței, Peninsulei Iberice, ale Africii de Nord și ajung în cele din urmă tot în Africa
de Sud.
Păsările acvatice pot fi întâlnite în diferite habitate naturale, din ce în ce mai
puţine la număr, cum ar fi apele stagnante, vegetaţia plutitoare, stufăriş, mlaştini, ape
curgătoare, terenuri inundabile cu faciesuri grinduri nisipoase, insule, ţărmuri, zăvoaie
inundabile, băltiri de suprafaţă ocazionale etc. Fiecare din aceste habitate deţin o mare
importanţă în viaţa păsărilor. Astfel, apele curgătoare şi ţărmurile lor reprezintă doar
locuri de popas şi de hrănire, în schimb inundaţiile au o mare importanţă în privinţa
cuibăritului acestor păsări.
În lipsa zonelor umede naturale, păsările acvatice frecventează zonele umede
artificiale (pescării, heleştee, lacuri de acumulare, canale de irigaţii, orezării, pământuri
agricole inundate sezonier, cariere de piatră etc), acestea oferind noi habitate păsărilor
acvatice, compensând astfel pentru o parte a speciilor, diminuarea sau pierderea unor
arii umede naturale. Aşadar, barajele, lacurile de acumulare (în general sub 8 ha) devin
din ce în ce mai solicitate şi folosite de avifauna acvatică pentru staţionare în timpul
perioadei migraţiilor. În cazul stării de eutrofizare avansată, aceste acumulări pot deveni
o sursă importantă de hrană pentru numeroase specii, iar în cazul colmatării, când
apare stuful şi vegetaţia palustră, pot oferi şi locuri de cuibărire ocazională sau
permanentă.
Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia
numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar):

În zona celor cinci lacuri de acumulare (Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni și
Berești), fără a se ține cont de starea tehnică a suprafețelor, au fost identificate în
perioada de studiu un număr de 169 specii (tabelul general). Față de cele peste 210
specii confirmate de literatura de specialitate, cifra este mult mai mică, dar nu are nici o
relevanță. Foarte multe dintre speciile de păsări citate în zonă s-au adăugat listelor
faunistice pe baza a unui număr redus de observații, uneori chiar datorită unei singure
identificări. Cu siguranță că monitorizarea continuă, de către specialiști a zonei, va
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reconfirma observațiile efectuate pe parcursul a peste 40 de ani, putând chiar adăuga
specii noi la lista respectivă.

Din numărul de 51 specii de păsări, specificate în Formularul Standard de
declarare a ariei protejate – HG 1284/2007 și care constituie obiectivul de conservare a
Ariei protejate ROSPA0063, o parte dintre specii (Sylvia nisoria, Chlidonias hybridus,
Grus grus, etc.) nu au fost observate în perioada studiului.
Descrierea starii actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes
comunitar, inclusiv evolutii/schimbari care se pot produce în viitor;

Evaluarea stării actuale de conservare şi a numărului de exemplare (populaţiilor)
speciilor de interes comunitar și naţional, care fac obiectul protecţiei şi conservării
ROSPA0063 s-a realizat pentru toate speciile de pasari care fac obiectul protectiei si
conservarii, identificate in perioada de realizare a studiului.
Bineînțeles că posibilitățile de procurare a hranei, care constituie de fapt factorul
esențial de existență a unei specii într-o anumită zonă, sunt legate de repartiția acesteia
îndiferite habitate. Diversitatea acestora este foarte mare, dar am ales câteva categorii
generale care se reflectă bine în determinarea structurii comunităților de păsări din
zonă.

Stufăriile (St) au apărut în zonele lacurilor de acumulare câștigând în extindere
pe măsură ce fenomenul de colmatare este tot mai accentuat. Un număr de 38 de
specii au obiceiul de a-și căuta hrana în stufării, la toate nivelurile, indiferent dacă
acestea sunt în apă sau deja pe un teren solid.
Zonele litorale (L) atrag cel mai mare număr de specii ajungându-se la un total
de 94 de taxoni observați. Valorificarea zonelor de litoral de către păsări este mult
favorizată de faptul că nivelul apei variază adesea zilnic în funcție de uzinare, făcând
accesibile (atunci când scade nivelul apei) suprafețe mult mai întinse. Când zonele
acoperite cu mâl sau alte tipuri de aluviuni sunt descoperite de apă, la nivelul lor apare
accesibilitatea la surse de hrană importante constituite dintr-o faună de nevertebrate de
tip bentonic. Nu numai limicolele valorifică acest aspect, ci și numeroase specii de
anatide, laride, ardeide sau chiar passeriforme devin beneficiare ale acestor surse de
hrană. Acest fenomen este deosebit de favorabil și în timpul iernii deoarece variațiile de
nivel rup gheața (dacă nu este excesiv de groasă) și fac astfel accesibile mari suprafețe
suplimentare.

Mediul acvatic (A) ca atare este valorificat de numeroase grupe de păsări
ajungându-se la un total de 51 de specii. Dacă în zona cu profunzime redusă (până la
50 cm) sunt frecvent observate specii din grupul rațelor care basculează în căutarea
hranei ajungând cu ciocul la fundul apei fără a se scufunda, alături de ele se vor întâlni
și diverse specii de lebede și gâște care au același mod de hrănire, precum și specii din
grupul stârcilor, care pentru a putea vâna au nevoie de o apă limpede în care să poată
vedea prada până la nivelul picioarelor lor. În același mediu, dar cu adâncimi mai mari
își caută hrana constituită cu precădere din pești, dar și nevertebrate de talie mai mare,
o serie de specii de rațe scufundătoare, de corcodei și de cufundaci.
În această ultimă situație însă apare un fenomen antropic cu valoare de
distrugere a cărui importanță nu poate fi neglijată. Prezența pescuitului de tip industrial
(în care sunt folosite diverse tipuri de setci) fie că are o origine legată de braconajul
piscicol sau chiar este autorizată oficial, constituie sursa cea mai mare de distrugere a
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acestor specii de păsări scufundătoare. În mod normal orice pescar va amplasa sculele
de pescuit acolo unde știe că există concentrații de pește. Păsările scufundătoare au și
ele un simț deosebit de depistare a concentrațiilor de pește astfel încât accidentele din
care rezultă înnecarea acestora nu pot fi evitate. Bineînțeles că nimeni nu recunoaște
acest aspect, dar el există și poate fi probat oricând.

Zonele terestre (T) sunt amplasate în toată suprafața de pe malul apelor sau
terasele râurilor unde s-au format lacuri. Numeroase specii (67) folosesc aceste zone
pentru hrănire (uneori și pentru cuibărit) și multe dintre acestea nu sunt legate doar de
mediul acvatic în existența lor. Sursele principale de hrană din zonele terestre sunt
constituite cu precădere din fructificațiile tufărișurilor, unele recolte ale culturilor agricole,
sau chiar din zonele înierbate.

Ubicvistele (U), în număr de 10, au fost categorisite în acest grup mai ales
datorită faptului că ele se întâlnesc pe neașteptate în oricare din zonele cercetate,
folosindu-le cu maximum de eficiență.

Din punctul de vedere al gradului de vulnerabilitate a speciilor de păsări întâlnite
în zonă, conform categoriilor SPEC, se întâlnește următoarea situație: categoria SPEC
1 are 3 reprezentanți, categoria SPEC 2 are 7 reprezentanți, categoria SPEC 3 are 45
reprezentanți, categoria SPEC 4 are 31 reprezentanți, iar NON-SPEC are 82
reprezentanți.
Menționând că aceste categorii au fost evaluate la nivel european în mod global,
este necesar să se facă următoarele remarci:
Starea de conservare a tuturor speciilor a fost evaluată sau nu în funcție de
informațiile căpătate prin literatura de specialitate. Aceasta înseamnă că multe specii
care în unele zone supuse cercetărilor sunt considerate vulnerabile, nu pun astfel de
probleme pe toată suprafața arealului lor. La acest fapt se adaugă și fluctuațiile
populaționale caracterizate prin curba lui Gauss, care presupun perioade cu număr
foarte redus, alternând cu perioade în care numărul de indivizi este foarte mare. Factorii
care determină acest fenomen sunt multipli și de cele mai multe ori nu afectează în mod
capital specia în general ci doar populații locale în anumite momente ale existenței lor.
Pentru a stabili starea de pericol sunt necesari ani îndelungați de observații efectuate
de specialiști bine pregătiți în domeniul ornitologiei atât din punct de vedere al
cunoașterii speciilor, cât și din punct de vedere al capacităților de adaptare a
modalităților de evaluare în corelație corectă cu biologia speciilor.

Aythya niroca – raţa roşie, SPEC1, nu a fost văzută cuibărind în perioada
observaţiilor şi nici literatura de specialitate nu confirmă acest lucru. Apare doar în
timpul pasajelor şi în număr relativ mic de indivizi, care variază în funcţie de fluctuaţiile
populaţionale din zonele unde cuibăresc. Ea este asociată adesea în stoluri mixte cu
Aythya ferina - raţa cu cap castaniu, Aythya fuligula – raţa moţată, dar şi alte specii de
scufundătoare. Variaţiile numerice la nivelul stolurilor mixte sunt determinate de
fluctuaţiile normale de la nivelurile populaţiilor precum şi de condiţiile climatice
îngheţ/dezgheţ din zonă.
Crex crex – cristelul de câmp, SPEC1, este o specie cu largă răspândire în zonă
şi cu o prezenţă constantă. Faptul că aceasta foloseşte ca zone de cuibărit porţiuni
înierbate cu vegetaţie deasă, precum şi unele suprafeţe cu culturi agricole perene lucernă, trifoi, prezenţa sa este limitată la existenţa acestor tipuri de zone. În plus,
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teritorialismul foarte accentuat al speciei, legat de posibilitatea găsirii unor cantităţi de
hrană suficiente pentru pui, le obligă să cuibărească la distanţe mari, o pereche faţă de
cealaltă. Prezenţa acestei specii în zonă nu este periclitată.

Oxyura leucocephala – raţa cu cap alb, SPEC1, are la nivel nord-european
populaţii destul de reduse ca număr. Exemplarele care rămân iarna în zonă sunt legate
de suprafaţa lacurilor care nu îngheaţă, astfel încât, uneori pot fi întâlnite chiar zeci de
exemplare în cârduri mici, care reprezintă probabil una-două familii. Adesea, această
specie se asociază şi cu alte specii de raţe scufundătoare.

Referitor la specia Branta leucopsis – gâsca călugăriţă, SPEC2, în toamna
anului 2010 a fost observat un singur exemplar, într-un cârd de Anser albifrons – gârliţa
mare. Fiind singura observaţie pe parcursul a mai bine de 50 de ani, concluzionăm că
specia nu are traseul de migraţie prin zonă.

Ciconia ciconia – barza albă, SPEC2, cuibăreşte în zonele antropice dar
foloseşte pentru hrănire cu precădere suprafeţele mlăştinoase, apropiate de localităţi. În
zona lacurilor nu este frecvent întâlnită, deoarece are un comportament de căutare a
hranei, specific zonelor umede, înierbate şi nu cu luciu deschis. În timpul pasajelor,
stolurile mari care trec prin zonă, folosesc terenurile cu arături proaspete, pentru
căutarea hranei. Specia nu este ameninţată în zonă.
Coracias garrulus - dumbrăveanca, SPEC2, a fost observată în zonă, în mod
special în perioadele de pasaj din luna august. Înainte de defrişarea şleaurilor bătrâne
de luncă, care erau răspândite în lungul văilor Bistriţei şi Siretului, pentru a face loc
lacurilor de acumulare, specia era un cuibăritor frecvent. Lipsa scorburilor sau a găurilor
din mal, favorabile unor locuri de cuibărit au determinat apariţia speciei doar în trecere;

Gallinago media – becaţina mare, SPEC2, a fost reprezentată prin puţini
indivizi, chiar şi în perioadele când pe traseele de migraţie existau zone înmlăştinate
naturale. Fluctuaţiile în numărul de exemplare ce pot fi observate în zonă, sunt
determinate de variaţiile de la nivelul populaţiilor din nordul Europei.
Limosa limosa – sitarul de mal, SPEC2, este întalnit în zona lacurilor, în timpul
pasajelor. Observaţiile confirmă adesea, mai multe stoluri de câteva sute de exemplare,
în acelaşi timp, pe acelaşi lac.

Phalacrocorax pygmaeus – cormoranul mic, SPEC2, apare în zonă doar în
mod accidental, deoarece habitatele obişnuite de cuibărit sunt mult în afara drumurilor
de migraţie care trec pe aici;

Platalea leucorodia - lopătarul, SPEC2, a fost observat în penaj nupţial chiar şi
pe timpul verii, în apropierea grindului format prin colmatare, pe lacul Răcăciuni şi
acoperit cu stufării. Posibilitatea ca această specie să ajungă să clocească în zonă nu
este exclusă, cu condiţia ca fluctuaţiile nivelurilor lacurilor să nu acopere grindurile
uscate în perioada aprilie-iunie. Acest aspect este valabil şi pentru alte specii
cuibăritoare la sol.
În categoria SPEC3, sunt incluse, conform criteriilor europene, specii aflate în
declin, la care fluctuaţiile populaţionale, ce se întind adesea pe parcursul mai multor ani,
sunt datorate unor perioade cu o abundenţă sau diminuare a efectivului.
Categorii de periclitare
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Conform BirdLife International categoriile de periclitare adoptate se reflectă în
fauna de păsări din zonă, astfel:
a)

Categoria E – periclitate – 2 specii;

c)

Categoria R – rare – 4 specii;

b)

Categoria V – vulnerabile – 27 specii;

d)

Categoria D – declin – 20 specii;

f)

Categoria S – sigură – 30 specii.

e)

Categoria L – localizată – 2 specii;

În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063, sunt
identificate 40 de specii listate în Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 57/
2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Ritmul nictemeral al păsărilor presupune uneori deplasări lungi de zeci de
kilometri, între locurile de hrănire şi cele de adăpost, putând acoperi adesea întreaga
distanţă dintre lacurile Lilieci şi Bereşti. De regulă, unele concentrări ale surselor de
hrană, sunt valorificate cu maximum de eficienţă de păsări, care străbat distanţe destul
de lungi pentru aceasta. În aceste condiţii, apreciem că starea de periclitare a celor 40
de specii cuprinse în Anexa 3, a OUG. 57/ 2007 cu modificările şi completările
ulterioare, poate fi diferită faţă de aprecierile făcute la nivel european. Adesea, condiţiile
locale determină aglomerări sau dispersări, independente de situaţia generală a unei
specii, pe întreg arealul său de existenţă.

Alcedo atthis este prezent pe tot arealul lacurilor din zona protejată. Dacă
înainte de apariția lacurilor numărul de perechi era legat pe de o parte de posibilitatea
adăposturilor în maluri sau scorburi, iar pe de altă parte de spațiul de vânătoare pentru
procurarea hranei limitate doar la cursurile de apă, în momentul actual situația
habitatului caracteristic este mult mai favorabilă. Fiind o specie teritorială destul de
agresivă care își protejează spațiile de procurare a hranei, pescărușul albastru are în
condițiile actuale la dispoziție un spațiu favorabil mult mai extins. Considerăm că poate
fi încadrat în categoria S.

Anthus campestris nu a fost o specie caracteristică zonei, prezența acesteia
fiind semnalată doar în perioadele de pasaj și atunci în puține exemplare. Habitatele
din zonă nu sunt caracteristice speciei, aceasta făcând parte din categoria R.

Aquila pomarina a fost destul de puțin răspândită în zonă, observațiile în timp
fiind caracteristice pasajului, ca și în momentul de față de altfel. Fiind o specie care își
face cuibul în păduri, dar are nevoie pentru căutarea hranei de teritoriu natural cu o
suprafață de până la 1000 ha, în mod eronat unii specialiști au considerat că la fiecare
mie de ha de teren forestier, trebuie să existe o pereche de Aquila pomarina. Specia
este rară în zonă, dar efectivele sunt normale, categoria fiind R.
Ardea purpurea a fost o specie prezentă pe valea mijlocie și inferioară a râului
Siret, fără însă ca numărul de perechi cuibăritoare să fie mare, sau chiar constant. Deși
cuibărește în colonii amplasând cuiburi în stufării, habitatele cu stuf din zonele
colmatate ale lacurilor nu pot fi considerate ca sigure deoarece în primul rând fluctuațiile
nivelului apelor înneacă adesea cuiburile. Din această cauză specia este rară, dar
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efectivele dependente mult de modul de folosire a apei din lacuri, reflectă de fapt
condițiile existente în zonă. Poate fi încadrată în categoria R.

Asio flammeus este un oaspete frecvent de iarnă, iar faptul că acesta se
deplasează în căutare de hrană doar noaptea, restul zilei petrecându-l adăpostit în
tufărișuri dese de pe maluri, îl face greu observabil. În realitate specia este ca
oaspete de iarnă, în categoria S.

Botaurus stellaris este o specie frecvent întâlnită mai ales în perioada pasajelor
de toamnă. Pentru cuibărit, datorită faptului că plasează cuiburile la sol în stufării,
efectivele populațiilor locale sunt vulnerabile fluctuațiilor nivelului apei din lacuri. Dacă
pentru perioadele de cuibărit, specia s-ar încadra în categoria R, în perioadele de
pasaj se încadrează cu siguranță în categoria S.
Burchinus oedicnemus nu a fost niciodată și nici nu este cuibăritoare în zonă,
fiind o specie caracteristică zonelor de stepă sau deșertificate. Nici în perioadele de
pasaj specia nu a fost observată decât arareori, în exemplare izolate, acestea fiind
probabil cu un caracter eratic. Specia se încadrează în categoria R.

Calidris alpina nu a cuibărit niciodată în zonă. În perioada când erau numai ape
curgătoare, stolurile mici treceau prin zonă în mare grabă, oprindu-se doar întâmplător
pe grindurile de nisip, sărace în hrană. În momentul actual, datorită fluctuațiilor nivelului
apelor prin uzinarea lacurilor, suprafețe destul de întinse mâloase, cu surse importante
de nevertebrate ca hrană devin accesibile și favorizează staționarea unor stoluri uneori
destul de numeroase. Acestea își continuă migrația către sud imediat ce condițiile
meteorologice se înrăutățesc. Primăvara pe drumul de întoarcere viteza de deplasare
este atât de mare încât specia poate fi observată doar întâmplător. Specia se
încadrează în categoria S.
Chlidonias niger este o specie care exista și înainte de apariția lacurilor, dar în
număr redus de perechi, deoarece pentru cuibărit depune ouăle pe sol, pe grinduri
înierbate, acestea din urmă fiind destul de puține. Nici acum nu cuibăresc multe
exemplare datorită faptului că nivelul apelor variază, inundând adesea grindurile
rezultate din colmatare, pe care păsările depun ouă. În perioadele de pasaj numărul de
exemplare este relativ constant și dependent de fluctuațiile numerice ale populațiilor
care vin. Se încadrează în categoria S.
Ciconia ciconia a fost prezentă ca specie cuibăritoare în zonă, iar în perioadele
când mai existau mlaștini pe valea inferioară a râului Siret, numărul de perechi era
destul de ridicat. Lucrările de desecare au limitat posibilitățile de hrănire ale speciei, prin
dispariția zonelor mlăștinoase, iar în zonele litorale ale lacurilor comportamentul de
obținere a hranei nu favorizează barza. Întrucât zonele agricole oferă surse de hrană
foarte limitate pentru specie ca și cuibăritor, aceasta se încadrează în categoria V.
Atunci când pasajul se suprapune peste perioade în care au loc arăturile de vară,
stolurile mari de berze pot fi considerate în categoria S.

Ciconia nigra a fost reprezentată întotdeauna printr-un număr mic de
exemplare. Specia cuibărește în arbori din pădurile bătrâne dar este dependentă de
existența unor zone mlăștinoase în apropiere de unde pot asigura hrana puilor.
Desecările efectuate în ultimii 30 de ani au redus drastic posibilitățile de hrănire ale
speciei, astfel încât deși există condiții favorabile pentru cuibărit, numărul de specii este
foarte redus. Specia poate fi încadrată în categoria R.
72

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

Circus aeruginosus a cuibărit întotdeauna în zonă, folosind pâlcurile de stufării
care se formau de regulă pe meandrele abandonate sau în zonele înmlăștinate. Întrucât
cuibul amplasatpe sol este vulnerabil fluctuațiilor nivelului apei chiar în zonele de stufării
de pe lacuri, numărul de perechi cuibăritoare este relativ constant, dar nu poate să
crească deși sursele de hrană accesibile sunt mult mai abundente. Specia se poate
încadra în categoria S.
Circus cyaneus a fost întotdeauna o specie de pasaj și mai ales oaspete de
iarnă în zonă. Aglomerările de păsări de pe suprafețele lacurilor asigură surse de hrană
pentru specie, astfel încât iarna pot fi observate numeroase exemplare. Totuși specia
poate fi afectată numeric în perioadele în care înghețurile sunt prelungite iar câmpurile
sunt acoperite cu straturi de zăpadă timp îndelungat. În aceste din urmă condiții, lipsa
bruscă a surselor de hrană afectează indivizii și în acest fel mortalitatea este foarte
ridicată (exemplu poate fi iarna 2009-2010). Cu toate fluctuațiile numerice, specia se
poate încadra în categoria S.

Coracias garrulus a cuibărit în urmă cu mulți ani în număr destul de mare de
perechi folosind scorburile din arborii bătrâni, care se găseau în șleaurile de luncă de pe
valea Siretului și a Bistriței. Dispariția spațiilor favorabile de cuibărit (pentru scorburile
din maluri există o concurență interspecifică foarte puternică) a redus drastic numărul
de perechi cuibăritoare în zonă. Agricultura intensivă a contribuit la limitarea surselor de
hrană necesare speciei, acesta fiind al doilea factor important care contribuie la
diminuarea populațiilor. Efectul acestei agriculturi se manifestă și în perioadele de pasaj
când specia, negăsind hrană a deviat traseele de migrație. Specia se poate încadra în
categoria V.
Crex crex a constituit în permanență populații constante de cuibăritoare în zonă.
Deoarece folosește de regulă culturile perene gen trifoi și lucernă pentru cuibărit, sau
spațiile înierbate de tip fânețe și are un caracter teritorial foarte accentuat, numărul de
perechi este destul de limitat, dar constant în fiecare an. Pentru zona respectivă
specia poate intra în categoria S.
Cygnus cygnus este un oaspete exclusiv de iarnă în zonă. Lebăda cântătoare
nu a cuibărit niciodată și nici nu are condiții de cuibărit în momentul de față. Este
adevărat că pot fi observate numeroase exemplare în timpul verii, mai ales pe lacurile
Răcăciuni și Berești, dar acestea sunt subadulți care nu motive importante să se
întoarcă către locurile unde au eclozat, fără a fi mature sexual. În anii favorabili, când
stratul de gheață al lacurilor este mai redus, specia rămâne în număr mare de
exemplare folosind apele puțin profunde și grindurile de colmatare pentru hrană și
adăpost. Au fost ani când pe unele lacuri au fost numărate și 5-600 exemplare până la
1000 pe tot parcursul iernii. Specia se încadrează în categoria S.

Egretta alba nu a cuibărit niciodată în zonă, iar în timpul pasajelor numărul de
exemplare observate o dată, dar pe spații mari nu a depășit 15-20 exemplare. Uneori
exemplare răzlețe rămân și pe timpul iernii atâta timp cât au apă neînghețată de mică
profunzime de unde să-și poată procura hrana. Fiind prezentă constant, specia se
poate încadra în categoria R.
Egretta garzetta a cuibărit înainte de apariția lacurilor doar în număr mic de
perechi, în unele stufării din meandrele abandonate ale Siretului. Prezența sa la cuibărit
nu a fost semnalată în fiecare an. În timpul migrațiilor specia este prezentă în număr
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mare de exemplare pe lacurile Berești și Răcăciuni (uneori chiar și 50-100 exemplare),
dar și pe celelalte zone. Specia se încadrează în categoria S.

Falco vespertinus a fost o specie frecventă în perioada când șleaurile de luncă
încadrau malurile Bistriței și a Siretului. În amurg se puteau observa uneori chiar și mai
mult de 10exemplare vânând insecte în zbor la lizierele spațiului forestier. Dispariția
pădurilor din zonă a eliminat aproape perechile cuibăritoare și pot fi observate uneori
exemplare răzlețe mai mult în timpul pasajelor. La reducerea dimensiunilor populațiilor
acestei specii specializate mai ales în vânarea de insecte a contribuit în mare măsură și
agricultura. Pentru zona respectivă specia se poate încadra în categoria V către E.
Gallinago media a fost constant prezentă mai ales în zonele de pășune umedă
dar numai în perioadele de pasaj și în număr redus de exemplare. La momentul actual
specia poate fi observată doar accidental. Poate fi considerată ca făcând parte din
categoria V, deoarece islazurile umede sunt dispărute aproape complet.
Gavia stellata a fost observată ca specie de pasaj și uneori oaspeți de iarnă în
număr mic de exemplare pe valea Siretului și nu în fiecare an. Probabil că trecea în
migrație, dar cantitatea mică de pește accesibil pentru hrană din apele curgătoare nu
permitea o staționare mai îndelungată. Pe lacurile Răcăciuni și Berești apare acum
frecvent în grupuri care ajung uneori până la 10 exemplare, iar totalul de pe suprafața
acestor lacuri poate oscila uneori între 30 și 100 exemplare. Pe celelalte lacuri de
acumulare (Lilieci, Bacău II) apariția este sporadică. Dacă la începutul migrației se
observă multe exemplare, acestea se împuținează pe parcursul timpului (chiar și
înaintea unui îngheț puternic). Faptul poate fi pus pe seama continuării migrației către
sud, dar cu certitudine nu putem exclude nici posibilitatea ca numeroși indivizi să moară
înnecați încurcându-se în plasele braconierilor sau a pescarilor oficiali industriali.
Specia poate fi trecută în categoria V (datorită riscurilor probabile de înnec).

Haliaetus albicilla nu a cuibărit niciodată în zonă și nici în momentul actual.
Specia apare sporadic doar în perioadele de migrație, mai ales pe lacurile Răcăciuni și
Berești, când aglomerările de păsări legate de mediul acvatic depășesc mai multe mii
de exemplare. Acestea constituie sursa principală de hrană a speciei, iar atunci când
numărul lor este scăzut, răpitorul pleacă însoțind aglomerările. Categoria în care se
încadrează este R.
Ixobrychus minutus a cuibărit întotdeauna în număr destul de mare de perechi,
folosind de regulă orice pâlc de stuf de lângă bălțile alăturate râului Siret, dacă acesta
depășea câțiva metri pătrați. În momentul de față toate suprafețele cu stuf din zonele
colmatate de pe lacuri sau bălți alăturate adăpostesc stârcul pitic la cuibărit. Peste
populația locală bine reprezentată se suprapun mai ales în timpul migrației de toamnă
numeroși indivizi în trecere. Deși este o specie solitară și destul de agresivă teritorial,
numărul de indivizi este totuși destul de mare. Specia poate fi încadrată cu ușurință
în categoria S.
Lanius collurio a existat întotdeauna ca specie cuibăritoare în zonă folosind cu
eficacitate toate tufărișurile răzlețe de pe islazuri sau lizierele forestiere. Specia găsește
și în momentul de față numeroase habitate favorabile atât pentru cuibărit, cât și pentru
hrănire, dar acestea sunt situate în afara suprafețelor cu luciu de apă. Peste populația
locală se suprapun uneori și exemplare aflate în migrație, dar fenomenul este greu
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observabil deoarece ele se deplasează solitar. Specia poate fi încadrată în categoria
S.

Larus minutus apărea înainte de formarea lacurilor rareori în zonă, de obicei în
apropierea bălților formate de meandre. La momentul actual specia apare constant
cuibărind în număr redus de exemplare. Apare în mod constant doar în perioadele de
pasaj, fără a fi abundent. Prezența sa în număr diferit de exemplare este dependentă
de dimensiunilepopulațiilor din zonele de cuibărit. Specia poate fi considerată ca
făcând parte din categoria S.
Nycticorax nycticorax a cuibărit în perioadele când existau șleaurile de luncă în
câteva colonii răzlețe. Pe atunci existau adăposturi pentru cuibărit dar sursa de hrană
pe firul apei curgătoare și suprafețele mici pe bălțile din meandre era foarte redusă și
astfel nu se puteau dezvolta colonii puternice. După apariția lacurilor dispărând pădurile
n-au mai existat nici un fel de locuri favorabile ca adăposturi de cuibărit. În schimb pe
suprafețele întinse ale lacurilor pe care există tot mai mult spațiu de vânătoare cu ape
mici, sursa de hrană favorizează existența speciei. Din această cauză în perioadele de
migrație numărul de exemplare ce pot fi observate este destul de mare, iar semnalele
sonore auzite în timpul nopții atestă acest lucru. Categoria în care se încadrează
specia este S.
Oxyura leucocephala a fost un oaspete de iarnă observat de puține ori înainte
de apariția lacurilor. În prezent în perioadele de pasaj târziu de toamnă și de iernat pot fi
observate destul de multe exemplare, uneori și până la 20-30, răspândite printre rațele
scufundătoare aglomerate în stoluri. Categoria în care se încadrează specia este R.
Pandion haliaetus a fost observat doar accidental de două-trei ori pe cursul
Siretului înainte de apariția lacurilor. În prezent poate fi observat în exemplare izolate și
nu în fiecare an, pe lacurile Răcăciuni și Berești. Specia nu are accesibile exemplare de
talie medie de pești care să înoate aproape de suprafața apei și să-i asigure o sursă
accesibilă de hrană. Categoria în care se încadrează specia este R.
Pernis apivorus a cuibărit în zonele forestiere din lungul Siretului înainte de
apariția lacurilor. În prezent specia trece prin zonă doar în pasaj. Datorită faptului că
sursele de hrană preferată și accesibile ale viesparului sunt reduse în zonă, numărul de
indivizi observați este redus. Uneori se observă în timpul pasajului de toamnă
exemplare în migrație la mare altitudine și chiar și atunci nu depășesc 25-30 de indivizi
într-un cârd. Categoria în care se încadrează specia este R.

Phalacrocorax pygmaeus nu a cuibărit niciodată în zonă și nici măcar nu a fost
observat. În perioada actuală grupuri mici de 8-10 exemplare (de obicei subadulți) apar
pe lacurile Răcăciuni și Berești în timpul perioadelor de pasaj fără a staționa însă prea
mult timp în zonă. Categoria în care se încadrează specia este R.

Phalaropus lobatus nu a cuibărit și nu cuibărește în zonă. Exemplare izolate
trec prin zonele litorale ale lacurilor Răcăciuni și Berești fiind greu observabile datorită
faptului că nu formează stoluri și nici nu staționează mai mult de 2-3 zile în traseul lor
de migrație către sud. În unii ani specia lipsește dar este foarte posibil ca ea să nu fi fost
observată în timpul acțiunilor de monitorizare. Categoria în care se încadrează specia
este R.
Platalea leucorodia a fost semnalat arareori în exemplare răzlețe pe spațiile
deschise ale văii Siretului. Neavând posibilități de filtrare a mâlului pentru hrănire,
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acestea părăseau zona imediat. Chiar și așa între observații se scurgeau ani buni. În
momentul de față specia poate fi observată în fiecare an pe lacurile Răcăciuni și
Berești. Înainte de secarea lacului Galbeni era prezentă și în această zonă. Începând
din anul 2009 au fost observate exemplare în penaj de nuntă chiar și în timpul lunilor de
clocit. De fiecare dată s-a întâmplat ca apele crescute la nivelul lacurilor datorită
precipitațiilor să acopere chiar și cele mai înalte porțiuni custufării și probabil că în felul
acesta cuibăritul a fost compromis. În timpul pasajelor poate fi observată destul de
frecvent, dar stolurile nu depășesc 5-15 exemplare. Pentru moment specia se
încadrează în categoria R.
Plegadis falcinellus nu a fost observat înaintea apariției lacurilor nici chiar în
zonele mlăștinoase de pe valea Siretului în timpul pasajelor. Nu cuibărește în zonă. În
perioada actuală, în unii ani, pot fi observate exemplare răzlețe pe lacul Lilieci sau
cârduri de 25-30 exemplare pe lacurile Răcăciuni sau Berești, fără însă ca acestea să
rămână în zonă mai mult de 1-2 săptămâni. Categoria în care se încadrează specia
este R.
Pluvialis apricaria a fost observat doar în perioadele de pasaj înainte de apariția
lacurilor. În perioada actuală în timpul pasajelor de toamnă pot fi observate cârduri mici
5-15 exemplare în căutare de hrană pe grindurile și în zonele de apă mică de pe lacurile
Răcăciuni și Berești. Nu staționează în zonă mai mult de 1-2 săptămâni în timpul
toamnei. Categoria în care se încadrează specia este R.

Porzana parva a cuibărit și a fost cu greu observată și în timpul pasajelor
aproape în toate bălțile cu stufării create de meandrele Siretului. În momentul de față
populația este mult mai abundentă, dar datorită prudenței este greu observabilă și nu
poate fi evaluată numeric cu ușurință. Urmele lăsate pe mâl, la marginile apelor, sunt un
indiciu privind existența acestei specii. Categoria în care se încadrează specia este
S.

Porzana porzana a fost la fel de frecventă ca specia anterioară în zonele cu
stufării de lângă bălțile create de meandrele Siretului. În perioada actuală folosește la
fel de bine spațiile create de stufăriile din zonă. Categoria în care se încadrează
specia este S. Cele două specii de cristei, precum și altele cu o viață asemănătoare,
dar necuprinse în nici o listă specială au un concurent la hrană în perioada actuală
reprezentat de o specie invazivă – fazanul. Acesta este un consumator în forță a
surselor de hrană atât vegetală cât și animală aproape în toate zonele litorale și cu
stufării, putând constitui un adversar important în menținerea populațiilor locale de
specii autohtone.

Recurvirostra avosetta nu a cuibărit și nici nu a fost observată în pasaj înainte
de apariția lacurilor. În momentul de față în unii ani apare sub forma unor exemplare
răzlețe pe lacul Lilieci și în cârduri de 25-50 exemplare pe zona lacurilor Răcăciuni și
Berești în perioadele de pasaj. Începând din anul 2009 pe unul din grindurile formate pe
lacul Răcăciuni, care oferea condiții favorabile au fost instalate 33 de perechi de
ciocântors care au cuibărit cu succes. În primăvara anului 2010 specia a revenit la
cuibărit dar creșterea nivelului apei lacului au compromis fenomenul. Dacă în perioada
lunilor aprilie-mai nivelul apei lacului Răcăciuni ar fi menținut la un nivel mai scăzut, cu
siguranță că în zonă s-ar instala o colonie din această specie. Categoria în care se
încadrează specia este S.
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Sterna albifrons a fost observată în exemplare răzlețe chiar și în perioada
cuibăritului în zona unor bălți create de meandrele Siretului înainte de apariția lacurilor.
În perioada actuală doar pe lacul Lilieci au fost observate câteva perechi cărând hrană
la pui, dar aspectul nu este în fiecare an. Pentru moment categoria în care se
încadrează specia este R.
Sterna hirundo a cuibărit și a fost observată în pasaj cu numeroase exemplare,
aproape pe toate bălțile mai mari create de meandrele Siretului înainte de apariția
lacurilor. În perioada actuală specia este prezentă în toată zona cuibărind pe lacul Lilieci
în puține exemplare și maimulte perechi pe lacurile Răcăciuni și Berești. În timpul
pasajelor se adaugă populației locale și numeroși indivizi aflați în migrație. Categoria în
care se încadrează specia este S.

Tringa glareola a fost întotdeauna observat în exemplare răzlețe atât înainte cât
și după apariția lacurilor în zonă. Numărul redus de exemplare observat este datorat
unor populații cuibăritoare în nord, destul de mici, dar și faptului că prin emisiunile
sonore și coloritul observat la distanță poate fi lesne confundat cu Tringa ochropus.
Specia nu este amenințată. Categoria în care se încadrează specia este R.
Din punct de vedere fenologic am folosit o clasificare constituită doar din 4
categorii.
Astfel, speciile sedentare (S) , în număr de 21 taxoni, au fost considerate acelea
care cu certitudine nu migrează din zonă.

Trebuie făcută remarca că observația pe tot parcursul anului a unei specii în
zonă nu este în mod obligatoriu și o echivalență cu faptul că specia ar fi sedentară.
Datorită mobilității populațiilor de păsări provocate de succesiunile sezoniere ale
condițiilor de viață constituite cu precădere din surse de hrană și adăposturi, adesea în
aceeași zonă pot să treacă specii în pasaj, ca oaspeți de iarnă sau ca populații
cuibăritoare în zonă, iar acest fapt nu le conferă statutul de sedentare.
Tot din acest motiv este posibil ca în tabelul sinoptic pentru o specie să
considerăm că aparține din punct de vedere populațional mai multor categorii
fenologice. Tocmai din această cauză însumarea acestor categorii per total va depăși
cu mult numărul de specii identificate.
Oaspeții de vară (OV) reprezentând populații de specii care cuibăresc în întreaga
zonă, însumează un număr de 65 de taxoni. Aceste populații vin primăvara pentru
cuibărit, părăsind zona odată cu apariția condițiilor precare de supraviețuire. Multe
dintre acestea ajung în cartiere de iernare situate chiar în Africa de Sud.

După cum se poate lesne observa, numărul total de specii identificate în zonă
drept cuibăritoare (sedentare și oaspeți de vară) ajunge la suma de 86, ceea ce
înseamnă o diversitate de condiții privind adăpostul și hrana destul de importantă.
Speciile de pasaj (P), în trecere prin zona protejată, ajung la un număr de 141 de
taxoni. Cu certitudine această cifră este mult mai mare, dar numai numărul mare de
evaluări mai ales în parcursul multor ani poate pune în evidență cifre mai apropiate de
afirmațiile literaturii de specialitate.

Oaspeții de iarnă (OI), în număr de 49 de taxoni, constituie totuși un număr mare
de specii care petrec iarna în zonă și dacă adăugăm la acestea și sedentarele putem
considera că cifra de 70 în total nu este de neglijat. Problema care se pune în condițiile
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speciilor care efectuează migrații este legată foarte mult de condițiile meteorologice din
timpul iernilor. Pe de o parte straturile întinse de zăpadă împiedică accesul la surse de
hrană care în condiții normale ar fi găsite pe câmp, iar pe de altă parte situațiile gerurilor
puternice care îngheață suprafețe mari ale luciurilor de apă, determină fluctuații mari în
structura calitativă și mai ales cantitativă a acestui grup.
Din punctul de vedere al regimului alimentar, acesta este la păsări foarte divers
și rareori pot fi întâlnite în lume specii monofage. Din această cauză pentru a putea
înțelege starea biologică a păsărilor din zonă, am ales doar câteva categorii generale
privind tipurile de hrănire.

Carnivorele (C) sunt de fapt prădătorii care consumă vertebrate aparținând cu
precădere claselor mamiferelor și păsărilor. Numărul de 20 de specii identificate atestă
faptul că spectrul de hrană accesibilă în funcție de preferințele și comportamentul de
hrănire al acestora este foarte divers. Practic un număr atât de mare denotă faptul că
există o mare diversitate specifică și a surselor de hrană.
Piscivorele (Ps) constituie o categorie de păsări a căror regim alimentar este în
exclusivitate legat de mediul acvatic. Bineînțeles că acestea au și ele categorii de hrană
preferată și tehnici comportamentale de procurare a hranei specifice, iar cifra de 28 de
specii identificate în această categorie denotă că habitatele favorabile existenței lor sunt
destul de întinse. Statutul fenologic al acestor diferite specii va fi cel care determină
prezența lor în zonă într-o perioadă sau alta a unui an și uneori fluctuațiile populaționale
pot determina absența din zonă a unora dintre ele.

Consumatoarele de nevertebrate (N) sunt prezente în numărul cel mai mare de
taxoni pentru întreaga zonă. Acest fapt se datorează existenței a numeroase specii care
în perioada hrănirii puilor (nidicole sau nidifuge) consumă în mod obligatoriu diverse
categorii de nevertebrate, mai ales din cele cu corpul moale. Există mai ales în timpul
pasajelor o categorie mare de consumatoare a nevertebratelor din mâlul de pe fundul
apei, reprezentată în special din limicole sau chiar diverse specii de rațe (cu precădere
nescufundătoare). Bineînțeles că la toate acestea se adaugă numeroase paseriforme
consumatoare și ele în anumite stadii de dezvoltare sau toată viața, de diverse grupe de
nevertebrate. Numărul total de 89 de taxoni probează de fapt importanța surselor de
hrană constituite din nevertebrate acvatice sau terestre (inclusiv pe vegetație) existente
în zona cercetată.
Frugivorele (F), în număr de 11 taxoni, au puține reprezentanți printre speciile
observate, iar de regulă acestea sunt legate în special de zonele cu tufărișuri de pe
maluri.

Granivorele (G), în număr de 19 taxoni, cuprind atât categoria exclusiv
consumatoare de grăunțe (columbidele) cât și alte grupe sistematice care în anumite
momente, când au accesibilitate, consumă grăunțe (anseriformele, unele anatide, unele
passeriforme).
Speciile cu regim alimentar omnivor (O), în număr de 32 taxoni, sunt adesea
prezente tot timpul anului în zonă (fie ca sedentare, fie în pasaj). Pe lângă corvide care
sunt bine reprezentate, unele categorii de rațe, datorită spectrului lor foarte larg
alimentar și al oportunismului în căutarea hranei care le caracterizează, sunt cei mai
frecvenți reprezentanți ai acestui grup.
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Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei
naturale protejate de interes comunitar

Pentru a le identifica si a discuta despre aceste relatii este necesara clarificarea
unor noţiuni şi termeni ce vor fi folosiţi în cele ce urmeaza.

Conform lucrării „Ecologie şi Protecţia Mediului” (Maniu Maria, 2004), ecologia
este definita ca „o ştiinţă biologică de sinteză cu un profund caracter interdisciplinar,
care studiaza relaţiile complexe ale omului şi ale celorlalte vieţuitoare cu mediul
inconjurător planetar”.
Ecologia are ca obiect de studiu relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă,
alcătuit din ansamblul factorilor de mediu (abiotici şi biotici), precum şi structura, funcţia
şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populatii, biocenoze) şi a
sistemelor mixte (ecosisteme).

Prin ecosistem înţelegem unitatea elementară a biosferei formată dintr-un biotop,
ocupat de o biocenoză. Un ecosistem cuprinde întreaga materie vie dintr-un spaţiu finit,
deci toate animalele, plantele, microorganisme (ciuperci, bacterii şi virusuri), împreună
cu toată substanţa organică moartă existentă în acel teritoriu.
Ecosistemul se caracterizează printr-o organizare specifică, fiind alcătuit din
două structuri funcţionale: structura de biotop (mediul neviu sau componenta abiotică)
şi structura de biocenoză (mediul viu sau componenta biotică).
Plantele produc prin fotosinteză hrana care constituie sursa de materie şi energie
pentru celelalte specii. La rândul lor, plantele depind de condiţiile de mediu: umiditate,
temperatură, lumină, fertilitatea solului etc. Aspectul exterior al unui ecosistem este
puternic influenţat de speciile de plante care îl populează.

Funcţionarea ecosistemului depinde de relaţiile dintre speciile biocenozei, cât şi
de interacţiunea dintre acestea şi factorii de biotop. Pe baza acestor relaţii, ecosistemul
poate asigura desfăşurarea a trei funcţii esenţiale: funcţia energetică, funcţia de
circulaţie a materiei şi funcţia de autoreglare.
Între formele de viaţă şi mediu au loc permanente schimburi de energie şi
materie. Această circulaţie internă realizată prin intrări şi ieşiri continue de substanţă şi
energie, asigură o anumită stabilitate a sistemului. Intrările sunt alcătuite în principal din
energia solară, precipitaţii şi substanţe organice şi minerale. Ieşirile sunt reprezentate în
principal de: căldură, dioxid de carbon, oxigen şi materiile pe care le antrenează apa.
În acest sens se poate spune că: orice unitate care include toate organismele de
pe un teritoriu dat, care interacţionează cu mediul şi care are o anumită structură trofică,
o diversitate de specii şi un circuit de energie şi substanţe în teritoriul sistemului,
reprezintă un ecosistem.
Relațiile structurale și funcționale care crează și mențin integritatea ariei sunt
legate de condițiile de hrănire, adăpost și reproducere pe de-o parte, iar pe de altă parte
de presiunea antropică și a tuturor factorilor externi care pot afecta biodiversitatea zonei
analizate. Cu alte cuvinte vorbim de habitat. Orice modificare survenită la nivelul acestui
habitat poate afecta mai mult sau mai puțin integritatea ariei.

Acesta ar însemna ca speciile descrise în Situl Natura 2000 să folosească
aceste habitate pentru hrană și adăpost, iar unele dintre ele și pentru cuibărit. Dacă
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condițiile de hrană devin limitate ele vor parcurge și teritoriile învecinate în căutare de
hrană. Ne referim la speciile insectivore, cele omnivore, precum și la speciile răpitoare.
După hrănire ele se reîntorc la locurile de odihnă. Habitatul existent la nivelul sitului
Natura 2000 – ROSPA0063 – Lacurile de acumulare Buhusi – Bacau - Beresti ofera
condiții de hrană favorabile în special pentru păsările de interes eouropean care
cuibaresc sau se afla in pasaj sau iernat pe aceste lacuri.
C.24.1.

Relația cu arii naturale protejate invecinate

ROSPA0063 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti are relaţii funcţionale
cu siturile mai jos menţionate deoarece se află pe acelaşi coridor de migraţie al
păsărilor:



ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu

ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior;

 ROSCI0434 Siretul Mijlociu;

 ROSCI0378 Râul Siret între Pașcani și Roman.

Atât prin amplasament căt şi prin activitatea desfăşurată, extragerea agregatelor
minerale din perimetrul supus analizei nu are impact asupra obiectivelor de conservare
ale siturilor Natura 2000 cu care ROSPA0063 – LACURILE DE ACUMULARE BUHUŞI
– BACĂU – BEREŞTI are relaţii funcţionale.
C.25. IDENTIFICAREAŞI EVALUAREA IMPACTULUI

Ameninţările specifice (obstacole în atingerea stării de conservare dorite)
pentru speciile de pasari care constituie obiectivele de conservare:
 Variațiile nivelurilor de apă zilnice

 Nivelurile de apă ridicate excesiv (înecare cuiburi)

 Nivelurile de apă scăzute excesiv (accesul răpitoarelor terestre)
 Recoltarea industrială a peștelui prin folosirea setcilor

 Prezența răpitoarelor naturale cu impact deosebit asupra cuiburilor și puilor:
coțofene, grive, gaițe, stăncuțe
 Prezența răpitoarelor domestice hoinare: câini, pisici hoinare

 Înmulțirea în exces a mamiferelor cu impact de răpitor: vulpi, dihori, șobolani

 Înmulțirea unor specii de păsări, concurenți la hrană: fazanul, păsări domestice
 Recoltarea vegetației de orice tip în perioadele de cuibărit: 1 aprilie – 15 iunie

 Pășunatul în perioadele de clocit și creștere a puilor nidicoli între 1 aprilie – 15
iunie

 Deversarea de reziduri în orice zonă unde există posibilitatea distrugerii surselor
de hrană din verigile inițiale ale lanțurilor trofice
 Introducerea unor specii de pești în afara unor studii de specialitate privind
structura specifică și proporțiile numerice naturale din fiecare zonă
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 Prezența omului în perioadele de cuibărit: 15 martie – 15 iunie ca factor
perturbator al liniștii necesare
Date privind fenologia și ecologia speciilor de importanță conservativă,
distribuția acestora în zona amplasamentului și tipul impactului proiectului
propus la nivelul indivizilor și populațiilor acestora
Prezența în zona
amplasamentului
Specie

Chlidonias
hybridus
Chirighiță cu
obraz alb

Chlidonias niger
Chirighiță neagră
Circus
aeruginosus
Eretele de stuf

Cygnus cygnus
Lebădă de iarnă
Grus grus
Cocor

Ixobrychus
minutus
Stârc pitic

Alcedo atthis
Larus minutus
Pescăruș mic
Aythya nyroca
Pluvialis apricaria
Ploier auriu

Specii care
Tipul impactului
pot fi
prezente în
zonă pe
Reducerea
Reducerea
Reducerea
Reducerea
baza
populației la
habitatului de habitatului de
habitatului
cerințelor
nivelul
hrănire
odihnă
reproducere
ecologice
ROSPA 0063
ale taxonilor

Observații
PM

Observatii în
cadrul
prezentului
studiu

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

oaspete
exclusiv de
iarnă în zonă

Da, temporar
- cca 5-6 luni

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

oaspete de
vară

5-6 indivizi

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

Da, temporar
- cca 5-6 luni

în timpul
pasajelor de
toamnă

0

-

0

0

0

0

0

5-15 exemplare

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

în maluri sau
scorburi
Cuibul este
amplasat pe
sol
nu a fost
observata

Deranjul
cauzat de
activitățile
proiectului

Philomachus
pugnax

Nu sunt date

Egreta alba

0

Sterna hirundo
Chiră de baltă

15-20
exemplare

cuibaritoare

0

+

0

0

0

0

oaspete de
iarnă

0

-

0

0

0

0

oaspete de
vară

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

In pasaj

0

-

0

0

0

0

0

nu a fost

2 ex în luncă

+

0

0

0

0

Da, temporar

Circus cyaneus
Himantopus
himantopus

Sylvia nisoria
Silvie porumbacă
Egreta garzetta
Tringa glareola
Fluierar de
mlaștină
Phalacrocorax

oaspete de
vară
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pygmeus

observat

din apropiere

Recurvirostra
avosetta

Cuibaritoare
la sol

33 de perechi

+

0

0

0

0

oaspete de
iarnă

50 ex.

-

0

0

0

0

specie de
pasaj

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0
Da, temporar
- cca 5-6
luni/an

Mergus albellus
Haliaeetus
albicilla

Specia apare
sporadic

Anas clypeata

specie de
pasaj

Anas acuta

Anas crecca

Anas penelope

oaspete de
iarnă
0

0

- cca 5-6
luni/an

-

0

0

0

0

Anas
platyrhynchos

Specie
cuibaritoare

46 ex.

+

0

0

0

0

Anas strepera

Nu sunt date

0
0

-

0

0

0

0

oaspete de
vară

-

0

0

0

0

Anser anser

Specie in pasaj
cu efective
insemnate

Anas querquedula Nu sunt date
Anser albifrons

oaspete de
iarnă

-

0

0

0

0

Da, temporar
- cca 5-6
luni/an
0

0

0
0
0

-

0

0

0

0

0

20 ex.

-

0

0

0

0

0

Specie in
pasaj

0

-

0

0

0

0

0

10 ex.

-

0

0

0

0

0

Bucephala
clangula

oaspete de
iarnă

0

-

0

0

0

0

0

Cygnus olor

oaspete de
vară

Ardea cinerea
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Chlidonias
leucopterus

Fulica atra

oaspete de
vară
Specie in
pasaj
0

oaspete de
vară

Phalacrocorax
carbo
Pluvialis
squatarola

Podiceps cristatus
Tachybaptus
ruficollis

Tringa erythropus

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Specie
cuibaritoare

50 ex.

+

0

0

0

0

Nu sunt date

0
0

-

0

0

0

0

Larus ridibundus

Nycticorax
nycticorax

0

0

Specie
cuibaritoare la
sol

Motacilla alba

0

-

Nu sunt date

Mergus
merganser

-

0

Larus cachinnans
Larus canus

0

-

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Specie
cuibaritoare

0

+

0

0

0

0

Specie
cuibaritoare si
in pasaj

0

-

0

0

0

0

30 ex.

+

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

Specie in
pasaj

0

0

-
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0
0

Da, temporar
- cca 5-6
luni/an
0
0

Da, temporar
- cca 5-6
luni/an
0

Da, temporar
- cca 5-6
luni/an
0

Da, temporar
- cca 5-6
luni/an
0
0
0
0
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cuibul este
amplasat pe
sol
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5 ex.

+

0

0

0

0

Da, temporar
- cca 5-6
luni/an

Pe baza ecologiei speciilor, observațiilor din teren (realizate atât în cadrul
studiilor pentru elaborarea Planului de management al sitului, cât și ca urmare a
celor efectuate pentru proiectul analizat) și caracteristicilor activităților propuse
se poate afirma că proiectul propus de S.C. ASV SORTBET S.R.L. are asupra
speciilor de păsări de interes conservativ care fac obiectul protecției în
ROSPA0063 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti următorul impact :
 impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 40 specii de păsări
(conform tabelului anterior) ;

 impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea
lucrărilor (prezența utilajelor și a personalului pe amplasament, transportul
agregatelor excavate) asupra unui număr de 11 specii de păsări de interes
conservativ a căror prezență este confirmată în zona amplasamentului;
 pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au
fost observate cuiburi ale speciilor de păsări de interes conservativ în
perioada realizării observațiilor în teren;

 proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru
hrănire, odihnă și reproducere utilizate de cele 51 de specii de interes
conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor
specii.

În concluzie, implementarea
conservare a celor 51 specii
conservare ale sitului Natura
influențează menţinerea stării
conservativă.

proiectului supus analizei nu va afecta starea de
a speciilor de păsări care constituie obiectivele de
2000 – ROSPA0063. Implementarea proiectului nu
de conservare a populaţiilor speciilor de importanță

În scopul identificării şi evaluării tipurilor de impact ale proiectului, cu potenţial de
afectare a sitului Natura 2000 – ROSPA0063 se va folosi o scală. Aceasta va ierarhiza
sensul (pozitiv sau negativ) în care implementarea acestui proiect va avea impact
asupra obiectivelor de conservare ale acestui sit.
Impactul va fi prognozat utilizând o scală cu 5 nivele:
Tipul impactului
impact pozitiv semnificativ
impact pozitiv
Impact neutru
impact negativ nesemnificativ
impact negativ semnificativ

Valoare
+3
+ 1 ..
+2
0
-1 … -2
-3

Se vor evidenţia următoarele categorii de impact:
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-

direct

-

pe termen scurt

-

indirect

pe termen mediu
pe termen lung
rezidual

cumulativ

Suprafaţa de teren utilizată pentru implementarea proiectului supus analizei este
de 2,8 ha şi va fi ocupată doar pe perioada exploatării agregatelor minerale, 5-6 luni de
lucru efectiv în principal în perioada rece.

Activitatea de exploatare a agregatelor de balastieră în zonă analizată este
cantonată – în etapa de excavare – la nivelul plajei de balast. Această plajă nu prezintă
copertă de sol vegetal datorită vârstei mici a depozitului aluvionar şi submersiei
periodice a suprafeţelor. Din acest motiv excavarea agregatelor de râu are ca efect
menţinerea cursului râului Siret în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de
eroziune sau inundare a unor suprafeţe) în care a fost declarat ROSPA0063, sau chiar
de refacere a malurilor şi reducere a riscului de eroziune şi inundaţii.
Această exploatare de balast nu afectează suprafeţe ocupate de vegetaţie având
consecinţe pozitive asupra menţinerii condiţiilor de relief la nivelul Siretului.

Efectele negative ale exploatărilor de agregate minerale se datorează
următoarelor aspecte:


funcţionării utilajelor;



transportului agregatelor minerale.



prezenţa oamenilor în zonă;

Cele mai sensibile specii la zgomotul produs de traficul utilajelor sunt păsările
deoarece aceste sunete interferează în mod direct cu comunicarea interspecifică prin
intermediul sunetelor şi în acest mod afectează indirect comportamentul de teritorialitate
şi rata împerecherii. Numeroase studii au documentat densitatea redusă a populaţiilor
de păsări din zonele cu trafic intens. Cu toate acestea particularităţile terenului precum
şi tipurile de habitate pot influenţa propagarea zgomotului şi implicit densitatea
populaţiilor de păsări. Zona studiată este o zonă deschisă, astfel că sunetul se propagă
în toate direcţiile fără a fi condus către un anumit culoar. Astfel, morfologia regiunii
permite o disipare rapidă a zgomotului.
Zgomotul şi deranjul determinat de prezenţa fizică a muncitorilor nu cauzează un
disconfort mare speciilor de păsări din zona implementării proiectului supus analizei
deoarece unele dintre speciile identificate la nivelul teraselor folosesc pentru hrănire şi
cuibărit tufişuri, arbori, livezi. Aceste specii depind de vegetaţia menţionată, dar, ele pot
fi afectate dacă se defrişează vegetaţia, sau în cazul lucrărilor efectuate în imediata
vecinătate a cuiburilor, situaţie care nu se regăseşte în cazul amplasamentului analizat
Prezenţa umană în zonă influenţează distribuţia speciilor de păsări reducând
densitatea populaţiilor în zonele cu aglomerări umane. De asemenea se modifică şi
84
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componenţa specifică a avifaunei în ecosistemele supuse presiunii antropice, cum sunt
zonele locuite.
C.25.1.
Nr.
crt.
1

2

3
4

5

6

Evaluarea semnificaţiei impactului direct

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul din suprafaţa
habitatului de interes
comuitar care va fi
pierdut

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

Procentul care va fi 0,040 % din
pierdut din suprafeţele
SPA
habitatelor folosite pentru
necesităţile de hrană, 0,53% din
odihnă şi reproducere ale S clasei de
speciilor
de
interes
habitate
comunitar
“Râuri, lacuri”

Fragmentarea habitatelor
de interes comunitar

Durata sau persistenţa
fragmentării habitatelor
de interes comunitar

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

Amplasamentul

-1

-

0

-

0

5-6 luni/an

-1

În perimetrul

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

85

Justificarea nivelului de impact
acordat
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar,
ci pentru protecţia a 51 specii de păsări

Amplasamentul proiectului ocupă 2.8 ha,
din suprafaţa clasei de habitate “Râuri,
lacuri”, pe perioada extragerii agregatelor
minerale de 5 – 6 luni/an timp de 2 ani.
Suprafața perimetrului este lipsită de
orice fel de vegetație și în concordanță
fauna de nevertebrate (resursă trofică
pentru multe specii de păsări) este foarte
redusă. Implementarea proiectului nu va
avea impact negativ semnificativ asupra
habitatelor de hrănire, odihnă sau
reproducere ale speciilor de păsări de
importanță comunitară.
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar,
ci pentru protecţia a 51 specii de păsări
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar,
ci pentru protecţia a 51 specii de păsări
Datorită faptului că amplasamentul
proiectului este de dimensiuni reduse
(2.8 ha), perioada extragerii agregatelor
minerale este de asemeni redusă (5-6
luni de lucru efectiv anul), numărul de
utilaje şi de lucrători pe amplasament
este mic, disconfortul posibil a fi creat
unor exemplare de păsări din speciile de
importanță comunitară care s-ar putea
afla pe amplasamentul proiectului sau
zonele limitrofe acestuia este de
asemeni nesemnificativ și și un impact
potențial negativ nesemnificativ asupra
unor exemplare aparținând la 11 taxoni
care se pot afla în zonă – evaluare
realizată pe baza cerințelor ecologice ale
speciilor de importanță comunitară
menționate în Formularul Standard
Natura 2000 actualizat în 2016.
Amplasamentul proiectului este în
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proiectului (distanţa faţă ROSPA0063
de ANPIC)

7

8

9

10

11

Pe S de 2.8
ha,
reprezentând
0,040%
din S SPA
0,53% din
S clasei de
Schimbări în densitatea
habitate
populaţiilor
“Râuri,
lacuri”, pe
perioada de
5-6 luni / an

Reducerea
numărului
exemplarelor speciilor de
interes comunitar
Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea
habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului

0

perimetrul ROSPA0063

-1

Pe
amplasamentul
proiectului
şi
vecinătăţile acestuia s-ar putea afla
exemplare aparţinând a 11 specii de
păsări de interes conservativ (Circus
aeruginosus, Larus minutus, Sterna
hirundo,
Phalacrocorax
pygmeus,
Recurvirostra
avosetta,
Anas
platyrhynchos,
Fulica
atra,
Larus
ridibundus, Motacilla alba, Phalacrocorax
carbo, Vanellus vanellus), dintre cele 51
specii de păsări care constituie
obiectivele
de
conservare
ale
ROSPA0063, astfel că, densitatea
acestor specii este posibil să scadă în
zona amplasamentului şi vecinătăţile
acestuia, dar, existând condiţii similare
de habitat în amonte şi aval de acest
amplasament este Se estimează și un
impact potențial negativ nesemnificativ
asupra unor exemplare aparținând la 11
taxoni care se pot afla în zonă – evaluare
realizată pe baza cerințelor ecologice ale
speciilor de importanță comunitară
menționate în Formularul Standard
Natura 2000
Numărul exemplarelor speciilor de păsări
de interes comunitar nu va scădea
deoarece au condiţii similare de habitat
în aval şi în amonte de amplasamentul
proiectului

0

0

0

0

0

0

Pe o lungime
de 671,19 m
Modificări ale dinamicii
a malurilor
relaţiilor care definesc
râului Siret
structura şi/sau funcţia
ANPIC
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+1

Nu vor fi specii afectate
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar,
ci pentru protecţia a 51 specii de păsări
Implementarea proiectului propus este
necesară pentru regularizarea râului
Siret, pe porţiunea respectivă realizânduse:
 secţiune transversală mai mare
care va permite tranzitarea
aceluiaşi debit la viteze mai mici,
reducându-se nivelul energiei
specifice în secţiunea vie;

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

12

Modificarea altor factori
(resurse naturale) care
determină
menţinerea
stării
favorabile
de
conservare a ANPIC

0

0

TOTAL

C.25.2.
Nr.
crt.

1

2

3
4

5

-2

 o reducere a intensităţii eroziunii
active
a malului drept şi
menţinerea habitatului pădure de
luncă, habitat de interes deosebit
pentru multe specii de păsări.
Efectele
prezentate
contribuie
la
menţinerea stării de conservare a
ROSPA0063.
Implementarea proiectului nu generează
efecte negative care să conducă la
modificări ale dinamicii relațiilor care
definesc structura și/sau funcția ariei
naturale protejate
Nu este cazul. Implementarea proiectului
va avea efecte locale, limitate la
suprafața propusă pentru exploatare și la
malulul opus astfel încât nu va produce
perturbări ale factorilor naturali la nivelul
ariei naturale protejate
IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

Evaluarea semnificaţiei impactului indirect

Indicatori cheie
pentru evaluarea
semnificaţiei
impactului
Procentul
din
suprafaţa habitatului
de interes comuitar
care va fi pierdut
Procentul care va fi
pierdut din suprafeţele
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
hrană,
odihnă
şi
reproducere
ale
speciilor de interes
comunitar
Fragmentarea
habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării
habitatelor de interes
comunitar

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

0

0

-

0

-

Durata sau persistenţa
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Justificarea nivelului de impact acordat
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Impactul asupra habitatelor este direct,
proiectul nu are impact indirect asupra
habitatelor
utilizate
pentru
hrănire,
reproducere și odihnă de către speciile de
păsări de interes conservativ.
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Perturbarea speciilor de interes comunitar –
din punct de vedere al impactului indirect va fi determinată de traficul generat de
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perturbării speciilor de
interes comunitar
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7

8

9

10

11
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5-6 luni/an

-1

Amplasamentul
În perimetrul
proiectului
(distanţa
ROSPA0063
faţă de ANPIC
Pe S de 2.8
ha,
reprezentând
0,040%
din S SPA
0,53% din
Schimbări
în S clasei de
densitatea populaţiilor
habitate
“Râuri,
lacuri”, pe
perioada de
5-6 luni / an
Reducerea numărului
exemplarelor speciilor
de interes comunitar

Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului

0

0

0

0

0

0

0

0

Pe o lungime
de 671,19 m
Modificări ale dinamicii a malurilor
relaţiilor care definesc râului Siret
structura şi/sau funcţia
ANPIC

0
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implementarea proiectului și va afecta un
număr de 11 specii. Impactul va fi
nesemnificativ deoarece sunt utilizate căi de
acces deja existente folosite și la exploațiile
agricole din zonă.
Amplasamentul proiectului este în perimetrul
ROSPA0063

Eventualele
schimbări
în
densitatea
populațiilor vor fi generate în mod direct de
implementarea
proiectului.
Activitățile
propuse nu determină impact indirect.

Numărul exemplarelor speciilor de păsări de
interes comunitar nu va scădea deoarece au
condiţii similare de habitat în aval şi în
amonte de amplasamentul proiectului
Nu vor fi specii afectate care să necesite
înlocuire.
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Implementarea proiectului propus este
necesară pentru regularizarea râului Siret, pe
porţiunea respectivă realizându-se:
 secţiune transversală mai mare care
va permite tranzitarea aceluiaşi debit
la viteze mai mici, reducându-se
nivelul energiei specifice în secţiunea
vie;
 o reducere a intensităţii eroziunii
active a malului drept şi menţinerea
habitatului pădure de luncă, habitat de
interes deosebit pentru multe specii
de păsări.
Acestea sunt efecte directe ale proiectului.
Implementarea proiectului nu va determina,
în mod indirect, modificări ale relațiilor care
definesc structura/funcția ariei naturale
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protejate, efectele generate de activitățile
propuse au efecte la nivelul perimetrului și în
imediata vecinătate. Nu există riscul poluării
sau afectării factorilor de mediu care au
condus la actuala componență biocenotică a
luncii râului Siret pe teritoriul ROSPA0063.
Ca urmare a implementării proiectului, după
finalizarea acestuia, zona exploatată va
rămâne declivă existând posibilitatea creeării
unui habitat de zonă umedă cu ape mici care
va fi utilizată de unele specii de păsări pentru
necesități de hrană. Acestă declivitate fiind
inudabilă la ape mari.

12

Modificarea
altor
factori
(resurse
naturale)
care
determină menţinerea
stării favorabile de
conservare a ANPIC
TOTAL

0

Nu este cazul. Implementarea proiectului va
avea efecte locale, limitate la suprafața
propusă pentru exploatare și nu va produce
modificări ale factorilor naturali la nivelul ariei
naturale protejate

0
-1

IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

C.25.3.

Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen scurt

C.25.4.

Evaluarea semnificaţiei impactului pe termen lung

Având în vedere caracteristicile proiectului și durata de timp propusă pentru
implementare, impactul pe termen scurt este identic cu impactul direct prezentat în
subcapitolul E.4.1.

Nr.
crt.
1

2
3
4
5

Indicatori cheie pentru
evaluarea semnificaţiei
impactului
Procentul
din
suprafaţa
habitatului de interes comuitar
care va fi pierdut

Procentul care va fi pierdut
din suprafeţele habitatelor
folosite pentru necesităţile de
hrană, odihnă şi reproducere
ale speciilor de interes
comunitar

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

+1
0

Fragmentarea habitatelor de
interes comunitar

Durata
sau
persistenţa
fragmentării habitatelor de
interes comunitar
Durata
sau
persistenţa
perturbării speciilor de interes
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-

0

-

0

-

0
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Justificarea nivelului de impact acordat
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Pe termen lung, datorită reducerii eroziunii
malului râului Siret în zona propusă pentru
realizarea lucrărilor de decolmatare prin
îndepărtarea acumulării de aluviuni depuse
care constituie perimetrul de exploatare, se vor
menține malurile.

ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Proiectul durează doar 5-6 luni/an.
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comunitar
Amplasamentul
proiectului
(distanţa faţă de ANPIC
Schimbări
populaţiilor

în
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În perimetrul
ROSPA0063

0

-

0

0

+1

0

0

densitatea

Reducerea
numărului
exemplarelor speciilor de
interes comunitar
Scara
de
timp
pentru
înlocuirea speciilor afectate
de implementarea proiectului
Scara
de
timp
pentru
înlocuirea habitatelor afectate
de implementarea proiectului

0

0

Pe o lungime
de 477.86m a
malurilor râului
Modificări
ale
dinamicii
Siret
relaţiilor
care
definesc
structura şi/sau funcţia ANPIC

Modificarea
altor
factori
(resurse naturale)
care
determină menţinerea stării
favorabile de conservare a
ANPIC
TOTAL

C.25.5.

0

+1

0
+3

Amplasamentul proiectului este în perimetrul
ROSPA0063 .
Pe termen lung, datorită reducerii eroziunii
malului râului Siret şi menţinerii habitatului,
densitatea speciilor de păsări se va menţine, la
fel și starea de conservare a speciilor de
interes conservativ.
Pe termen lung, datorită reducerii eroziunii
malului râului Siret şi menţinerii habitatului pe
acest mal, densitatea speciilor de păsări se va
menţine aceaşi din-naintea derulării proiectului
Nu este cazul.
Pe termen lung, ca urmare a cantităților de
aluviuni transportate de râul Siret, suprafața
acumulărilor se poate reface și pot și pot fi
realizate, în funcție de condițiile din acel
moment, noi lucrări de regularizare în zonă.
Implementarea proiectului propus, pe termen
lung, va avea ca efect, regularizarea râului
Siret, pe porţiunea respectivă realizându-se:
 secţiune transversală mai mare care va
permite tranzitarea aceluiaşi debit la
viteze mai mici, reducându-se nivelul
energiei specifice în secţiunea vie;
 o reducere a intensităţii eroziunii active
a malului drept şi menţinerea
habitatului pădure de luncă, habitat de
interes deosebit pentru multe specii de
păsări.
Efectele prezentate contribuie la menţinerea
stării de conservare a ROSPA0063
Nu este cazul. Implementarea proiectului va
avea efecte locale, limitate la suprafața
propusă pentru exploatare și nu va produce
modificări ale factorilor naturali la nivelul ariei
naturale protejate
IMPACT POZITIV SEMNIFICATIV

Evaluarea semnificaţiei impactului cumulat

Proiectele existente pe râul Siret au ca obiect de activitate exploatarea, transportul
şi sortarea agregatelor de balastieră, proiecte care sunt cantonate – în etapa de
excavare – la nivelul unor plaje de balast. De regulă, aceste plaje nu prezintă copertă
de sol vegetal datorită vârstei mici a depozitului aluvionar şi submersiei periodice a
suprafeţelor. Astfel, excavarea balastului are ca efect general menţinerea cursului râului
Siret în condiţiile ameliorării fenomenelor de colmatare a albiei minore şi eroziunii
malurilor, sau chiar, de refacere a malurilor şi reducere a riscului la inundaţii.
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Exploatările de balast din amonte şi din aval de perimetrul supus analizei, sunt
corelate, astfel încât să aibă consecinţe pozitive asupra menţinerii condiţiilor de relief la
nivelul albiei şi luncii râului Siret.

Majoritatea proiectelor existente pe râul Siret au ca obiect de activitate
exploatarea, transportul şi sortarea agregatelor de balastieră, proiecte care sunt
cantonate – în etapa de excavare – la nivelul unor plaje de balast.
Lucrarile de regularizare, decolmatare, reprofilare cu excavarea agregatelor
minerale au ca efect general menţinerea cursului râului Siret în condiţiile ameliorării
fenomenelor de colmatare a albiei minore şi eroziunii malurilor, sau chiar, de refacere a
malurilor şi reducere a riscului la inundaţii si in acest caz asigurarea evacuarii apelor in
conditii de siguranta .

Sub aspect geomorfologic, prin exploatarea zacamantului de agregate minerale
in zona exploatarii realizata de balastiera se vor produce urmatoarele influente asupra
morfologiei raului :
 translocarea curentului de apa pe prelungirea senalului proiectat de
HIDROELECTRICA si continuat prin reprofilarea albiei executata de
S.C. ASV SORTBET S.R.L. S.C. CIPRIONI CONSTRUCT S.R.L. N
BALCESCU SI S.C. MUV S.R.L. avand ca efect diminuarea eroziunii
celor doua maluri pe o lungime de cca 3 km de barajul Galbeni;

Exploatările de agregate minerale din amonte şi din aval de perimetrul
supus analizei, sunt corelate, astfel încât să aibă consecinţe pozitive asupra menţinerii
condiţiilor de relief la nivelul albiei aului siret.
Perimetrului de exploatare Aval dig Galbeni este situat in aval de digul de
aparare Galbeni la cca 50 de capatul digului de dirijare a eventualelor viituri in albie si la
120 m de digul propriu zis. Adancimea de exploatare medie va fi 2.00 m (0.95-3.65m),
fiind impusa de adancimea talvegului raului natural in aceasta zona.
Perimetrul este amplasat in aria naturala protejata de interes comunitar
ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, ceea ce impune
sistarea activitatilor de exploatare a agregatelor minerale in perioada de cuibarit
si crestere a puilor: 15 martie – 15 august.
C.26. PROIECTELE (INCLUSIV PROIECTUL SUPUS EVALUĂRII) APROBATE
SAU ÎN CURS DE APROBARE, AMPLASATE ÎN IMEDIATA
VECINĂTATE ŞI PE TERITORIUL ROSPA0063 – LACURILE DE
ACUMULARE BUHUŞI – BACĂU – BEREŞTI
Titularul
activitatii
SC EXPRES
AGRICOM
IMPEX SRL
RACHITOASA

Activitatea

Cantitati excavate

EXPLOATAREA Zona de extractie trim. II
AGREGATELOR 2019- 5000 mc.
MINERALE DIN Zona de extractie trim.
PERIMETRUL
III 2019 - 20000 mc.
AVAL
Zona de extractie trim IV

Exploatare
pe perioada
(anii)

Suprafata
(mp)

2019-2020

25000mp
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SENALIZARE
2019 -20000 mc.
GALBENI 2, RAU Zona de extractie trim. I
SIRET, MAL
2020 -.5000mc.
DREPT, PENTRU
REPROFILAREA SI Total extractie 50000
DECOLMATAREA mc.
ALBIEI ”
-Zona de extractie trim. III
2018 20000 mc.
-Zona de extractie trim. IV
2018 10000 mc.
EXPLOATAREA
-Zona de extractie trim I
AGREGATELOR
2019 -10000 mc.
MINERALE DIN
-Zona de extractie trim. II
PERIMETRUL
2019 - 20000mc.
S.C. SAMI BET FARAOANI”, RAU
-Zona de extractie trim. III
SORT S.R.L.
SIRET, MAL
2018 20000 mc.
BACAU
STANG, PENTRU
- Zona de extractie trim.
REPROFILAREA
IV 2018 10000 mc.
ALBIEI ”
-Zona de extractie trim I
COM. FARAOANI,
2019 -10000 mc.
JUD. BACAU.
-Zona de extractie trim. II
2019 - 20000mc.
Total extractie 60000
mc
„EXPLOATAREA
AGREGATELOR -Zona de extractie trim. II
MINERALE DIN
2019 - 5000 mc.
PERIMETRUL
-Zona de extractie trim. III
S.C. CIPRIONI FARAOANI 2, RAU
2019 -14000 mc.
CONSTRUCT
SIRET, MAL
-Zona de extractie trim IV
S.R.L. NICOLAE STANG, PENTRU
2019 -14000 mc.
BALCESCU
DECOLMATAREA -Zona de extractie trim. I
SI REPROFILAREA
2020 -5000mc.
Total extractie 38000
ALBIEI ” COM.
mc.
FARAOANI, JUD.
BACAU
EXPLOATAREA
AGREGATELOR
-Zona de extractie trim. III
MINERALE DIN
2018- .25000 mc.
PERIMETRUL
- Zona de extractie trim.
AVAL
S.C. MUV S.R.L.
IV 2018 - 22500 mc.
SENALIZARE
BACAU
-Zona de extractie trim I
GALBENI, RAU
.
2019 - 22500 mc.
SIRET, MAL
- Zona de extractie trim. II
DREPT, PENTRU
2019- 25000mc.
REPROFILAREA
ALBIEI ”
Total extractie- 95000
COM. FARAOANI,
mc
JUD. BACAU.

2018-2019

33.500 mp

2019-2020

19000mp

2018-2019

42000mp
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EXPLOATAREA
AGREGATELOR
MINERALE DIN
PERIMETRUL
S.C. CIPRIONI Aval FARAOANI 2,
CONSTRUCT
RAU SIRET, MAL
S.R.L. NICOLAE STANG, PENTRU Total extractie- 56000 mc
BALCESCU
DECOLMATAREA
SI REPROFILAREA
ALBIEI ” COM.
FARAOANI, JUD.
BACAU

2019-2020

C.27. CARACTERISTICILE COMUNE ŞI EFECTELE PROIECTELOR CARE AU CA
OBIECT DE ACTIVITATE EXPLOATAREA, TRANSPORTUL ŞI
PRELUCRAREA AGREGATELOR MINERALE:


Pe termen scurt sunt generatoare de impact negativ, ca urmare a:

 Ocupării temporare a unor suprafeţe de teren din albia şi zona de luncă
râului Siret, habitate caracteristice unor specii de păsări, care constituie
obiectivele de conservare a ROSPA0063 Lacurile de acumulare BuhusiBacau-Beresti;
 Producerea zgomotului, vibraţiilor şi prezenţa umană au efect perturbator
asupra unor specii de păsări prezente în zonele de lucru şi vecinătăţile
imediate;

 În condiţiile exploatării submerse (circa 20% din suprafaţa perimetrelor de
exploatare), creşte turbiditatea apei în zona de exploatare şi circa 200 –
300 m aval de aceasta, ceea ce duce la perturbarea speciilor de peşti,
sursa de hrană pentru unele specii de păsări;



 În cazul excavării submerse sau în zona malurilor râului Siret, în perioada
de reproducere a unor specii de peşti (depunerea pontei şi ecloziune aprilie-iunie), în zonele de lucru există riscul distrugerii pontei depuse;

Pe termen mediu şi lung sunt generatoare de impact pozitiv, ca urmare a:

 Decolmatării şi reprofilării albiei râului Siret, reducându-se astfel,
fenomenul de eroziune a malurilor, şi deci, de stopare a reducerii suprafeţelor
ocupate cu habitate importante pentru numeroase specii de faună;

 Inundaţiilor la ape mari, fenomen cu efecte negative asupra tuturor
speciilor de faună din zonă.

Zgomotul şi vibraţiile au un impact negativ nesemnificativ asupra speciilor de
avifaună, prin deranjul cauzat. Având în vedere că structura cenozelor identificate în
Formularul Standard al ROSPA0063 a evoluat în condiţiile efectuării, în ultimii 20 ani a
lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale prin care se face decolmatarea albiei
râului Siret, şi luând în considerare faptul că fiecare proiect utilizează căi de acces
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existente, estimăm că realizarea acestor lucrări nu va afecta semnificativ populaţiile
speciilor de avifaună care constituie obiectivele de conservare ale ROSPA0063.

Exploatarea agregatelor de balastieră are un efect general de menţinere a
cursului râului Siret în aceleaşi condiţii (fără intensificarea fenomenelor de eroziune sau
inundare a unor suprafeţe) în care a fost desemnată ROSPA0063.
Pe termen mediu şi lung, exploatările de balast au efecte pozitive privind menţinerea
condiţiilor de relief şi conservarea habitatelor de apă şi de luncă.

Evoluţia habitatelor de pe teritoriul ROSPA0063 depinde de
reliefului la nivelul albiei râului Siret.

menţinerea structurii

Evoluţia malurilor râului Siret poate urma două direcţii:



spre erodare, din cauza creşterii presiunii exercitate de cursul de apă;

spre menţinere – dacă prin exploatarea balastului din plaje şi grinduri se
realizează recalibrarea cursului râului prin atragerea curentului către centrul
albiei.

Dar, activităţile de exploatare şi prelucrare a agregatelor minerale sunt activităţi
sezoniere şi temporare, iar pe termen lung au efecte benefice, contribuind la
menţinerea stării de conservare a ROSPA0063 prin:


Decolmatarea râului Siret;



Reducerea fenomenului de eroziune activă a malurilor râului Siret;





Atragerea cursului de apă spre centrul albiei minore şi reducerea fenomenului
de despletire;
Prevenirea revărsărilor apelor râului Siret, în timpul cărora este distrusă
vegetaţia de mal şi o dată cu ea, cuiburile şi ponta speciilor de avifaună
caracteristice acestui tip de habitat.

În concluzie, se estimează că, IMPACTUL CUMULAT asupra ROSPA0063, fără a lua
în consideraţie măsurile de reducere a impactului, va fi: PE TERMEN SCURT şi
MEDIU - DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR, REVERSIBIL, iar PE
TERMEN LUNG – POZITIV
C.28. IMPACTUL CUMULAT ASUPRA AERULUI

În zona implementării proiectului nu există surse care să producă poluarea aerului.
Noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de transport folosite, datorită specificului
reliefului de largă deschidere şi curenţilor de aer de pe culoarul râului Siret vor fi
dispersate, reducându-se astfel impactul asupra aerului..
Emisiile în atmosferă generate de implementarea proiectului vor fi:

 Pulberile în suspensie ca urmare a transportului agregatelor minerale;
 Emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO 2, CO,
SO2, NOx, particule;
 Emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx,
particule) de la mijloacele de transport .
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Poluanţii rezultaţi din arderea carburanţilor sub forma gazelor de eşapament sunt:


pulberi



monoxidul de carbon (CO);





dioxidul de sulf (SO2);

oxizii de azot (NOx);

compuşii organici volatili(COV).

Avand in vedere ca sunt 5 zone ,amonte aval de perimetrul studiat ,in care au loc
activitati de regularizare , decolmatare,reprofilare in vederea realizarii unui senal si
daca operatorii respecta Ghidurile de bună practică pe categorii de echipamente
tehnologice utilizate în construcții în care firmele producătoare recomandă
proceduri generale de exploatare a acestora, atât în frontul de lucru (ca dispunere a
lor), cât și în timpul procesului de lucru si anume:
 corelarea tehnologiei de lucru cu echipamentul ales și cu tipul lucrării care
trebuie efectuată cu acesta ;

 alegerea corespunzătoare a capacității de încărcare a echipamentului tehnologic
astfel încât să se reducă la minim numărul de cicluri de lucru;

 poziționarea optimă a echipamentului tehnologic în vederea minimizării distanței
de lucru

 reducerea vitezei de deplasare și minimizarea duratei regimului de lucru
caracterizat prin accelerări / decelerări rapide în modul de operare cu
echipamentul tehnologic Adoptând ca soluție numai reducerea regimului
tranzitoriu de lucru se diminuează în medie cu 15 ... 20% cantitatea emisiilor de
mediu, pentru o gamă diversă de echipamente tehnologice utilizate pe șantierele
de construcții ;

 folosirea predominantă a modului Economic de operare cu echipamentul
tehnologic, iar a modului Power doar atunci când este necesar etc.

S-a evidențiat faptul că modul adecvat de lucru al operatorului deservent al
utilajului nu numai că reduce nivelul emisiilor, dar duce implicit și la creșterea
eficienței consumului de combustibil (în unele cazuri cu până la 25%) fără să
afecteze productivitatea.
Pentru evitarea antrenării unei cantităţi mari de pulberi în perioadele secetoase a fost
propusă ca măsură de reducere, stropirea drumurilor de exploatare, micsorarea vitezei
de deplasare a autovehiculelor
Impactul asupra aerului este temporar si nesemnificativ

C.29. IMPACTUL CUMULAT ASUPRA APEI

Avand in vedere importanta acestei activitati desfasurata de regula in albiile
minore ale cursurilor de apa, precum si implicatiile unei exploatari nerationale asupra
raurilor si aceasta presiune trebuie supusa inventarierii si monitorizarii.
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In cazul extragerii balastului si nisipului din albiile minore ale cursurilor de apa,
aceasta presiune poate fi considerata importanta mai ales in cazul in care apar efecte
negative, de natura:

 hidraulica, constand in modificarea regimului natural al curgerii apei si implicit
al transportului de aluviuni;

 morfologica, constand din declansarea si/sau amplificarea unor procese de
eroziune si/sau depunerea aluvionara in sectorul de influenta al balastierei;
 hidrogeologica, constand din modificarea regimului natural al nivelurilor
apelor subterane din zona adiacenta;

 poluanta, constand din alterarea calitatii apelor de suprafata ca urmare a
deversarilor tehnologice poluante de la utilajele din cadrul balastierelor;

 a afecta lucrarile de amenajare, de protectie sau de traversare a albiei,
putand afecta siguranta si eficienta functionarii acestora sau altor infrastructuri
ingineresti destinate captarii apei sau peisajele.

De asemenea, aceasta presiune poate avea un impact semnificativ mai ales in
cazurile in care conditiile specifice impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor nu
sunt respectate, si anume:
 realizarea de sectiuni optime de scurgere;

 regularizarea si igienizarea raului in zona de exploatare;
 pastrarea talvegului natural al raului;

 respectarea perimetrelor de exploatare;

 volumele de balast extrase sa nu depaseasca volumele depuse prin aport la
viituri, etc.

Prin exploatarea zacamantului de agregate minerale se vor produce urmatoarele
influente asupra regimului de curgere si asupra morfologiei raului Siret:
 Cresterea
capacitatii
de transport
amplasament ale balastierei;

al raului

in sectiunile

de

 Reducerea, in zona de amplasament a vitezei de curgere a apei in albia
raului, cu efect pozitiv asupra intensitatii proceselor de eroziune ale
talvegului si a malurilor (reducere);
 Translocarea curentului de apa catre malul drept, avand ca efect
diminuarea eroziunii malului stang;
 Diminuarea vitezei si a intensitatii curentilor transversali din albia minora
in zona cotului si deci reducerea intensitatii proceselor de sapare si de
depunere in zona meandrei;
 Degajarea albiei minore de aluviunile depuse in timpul viiturilor;

 Cresterea capacitatii de preluare a Pr. V. Seaca in sectiunea perimetrului.

Fata de cele de mai sus rezulta ca exploatarea agregatelor minerale din plaja
albiei minore a raului Siret nu va pune in pericol regimul de curgere al apelor raului in
perioadele de ape mici, de seceta sau de inghet.
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Pentru a se evita aparitia unor eventuale poluari ale apei raului cu substante
petroliere provenite de la pierderile de combustibili si lubrefianti ale utilajelor care vor
lucra in perimetrul de exploatare al balastierei, este cu strictete interzisa folosirea unor
utilaje uzate sau a oricaror utilaje care au pierderi de combustibili si lubrefianti si in nici
un caz executarea de reparatii majore ale utilajelor in zona perimetrului de exploatare a
agregatelor minerale.

Dat fiind faptul ca adancimile de exploatare ale agregatelor minerale din perimetrul luat
in studio.

sunt relativ mici in raport cu adancimile acviferului din zona de albie majora precum si
datorita faptului ca suprafata perimetrului de exploatare este, de asemenea, mica,
rezulta faptul ca regimul natural de curgere al apelor freatice si cu atat mai mult al celor
subterane nu va fi influentat in nici un fel. Pe de alta parte, daca se respecta cu strictete
normele tehnice cu privire la exploatarea si intretinerea utilajelor care lucreaza in zona
balastierei nu se pune in nici un fel problema vreunei influente negative asupra
caracteristicilor calitative a apelor din acviferul zonei.
Realizarea lucrărilor de decolmatare, pe termen lung, va avea impact pozitiv asupra
factorului de mediu apă de suprafaţă şi nici un efect asupra apelor subterane.
Realizarea proiectului analizat nu are impact cumulat cu alte proiecte asupra
factorului de mediu apă.

C.30. IMPACTUL CUMULAT ASUPRA SOLULUI

Lucrările propuse nu produc poluări ale solului şi nici ocuparea unor suprafeţe
mari de teren acoperite cu sol vegetal. Perimetrele de exploatare, datorită submersiei
periodice şi vitezei mari a apei la viituri nu prezintă copertă de sol vegetal. Solul poate fi
afectat din cauza:


defecţiunilor utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate;



nerespectarea căilor de acces.



gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor generate;

Realizarea lucrărilor de decolmatare a albiei râului Siret are impact pozitiv asupra
solurilor din zonă prin reducerea eroziunii malurilor şi implicit menţinerea habitatelor
terestre. Implementarea proiectului analizat nu are impact cumulat cu proiectele
propuse pentru decolmatare în albie ci asigura o continuitate a cursului de apa astfel
incat sa nu fie afectate terenurile din zona.

Pe termen lung, activităţile de exploatare a agregatelor au efecte benefice, contribuind
la menţinerea stării de conservare a ROSPA0063 prin:




Reducerea fenomenului de eroziune activă a malurilor râului Siret,
maluri pe care este pădure de luncă (habitat de interes deosebit
pentru numeroase specii de faună), contribuind astfel la menţinerea
pe termen mediu şi lung a acestui tip de habitat;
Prevenirea revărsărilor apelor râului Siret, în timpul cărora este
distrusă vegetaţia de mal şi o dată cu ea, cuiburile şi ponta speciilor de
faună.
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C.31. EVALUAREA IMPACTULUI IN FAZA DE CONSTRUCTIE, OPERARE SI
DEZAFECTARE

D.

INFORMAŢII PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES
COMUNITAR AFECTATĂ DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
PROPUS
D.1. EVALUAREA IMPACTULUI IN FAZA DE CONSTRUCTIE, OPERARE SI
DEZAFECTARE

Evaluarea impactului în faza de construcție

Având în vedere caracteristicile proiectului propus, care constă în lucrări de
decolmatare a albiei râului Siret, mal drept, în limitele perimetrului Aval Dig Galbeni cu
utilizarea căilor de transport existentente concluzionăm că nu vor fi executate lucrări
de construcție. În vederea executării lucrărilor propuse vor fi realizate lucrări de
deschidere care vor consta în bornarea perimetrului de exploatare, nu vor fi realizate
lucrări de decopertare deoarece depozitul de aluviuni nu prezintă copertă. Bornarea
perimetrului constă în amplasarea unor borne pentru a marca limitele acestuia și nu va
avea impact asupra factorilor de mediu și biodiversității.
D.1.1

EVALUAREA IMPACTULUI ÎN FAZA DE OPERARE

În faza de operare se vor desfășura lucrările de decolmatare propuse in proiect

Proiectul determină modificări fizice la nivelul albiei minore a râului Siret prin
aplicarea tehnologiei de excavare în vederea decolmatării, reprofilării albiei şi
regularizării curgerii apei. Realizarea lucrărilor se concretizează în final cu exploatarea
unui volum de agregate minerale care reprezintă producţia de balast şi eliminarea din
albia majoră a acumulării de aluviuni cu o suprafaţă de 2.8 ha. Titularul proiectului a
propus spre avizare excavarea un volum de 56000 mc de nisip şi pietriş pentru
perioada 2019 - 2020.
Metoda cadru de exploatare constă în extracţia nisipului şi pietrişului în câmp
continuu, din aval spre amonte şi de la firul apei către malul stâng prin retragere
succesivă în fâşii longitudinale paralele cu albia râului Siret. În cadrul fâşiilor
longitudinale vor fi trasate fâşii transversale.
Din punct de vedere al evaluării impactului, impactul în faza de operare este
similar impactului direct prezentat, care a fost evaluat luând în considerare măsurile de
reducere a impactului.
Nr. crt.
1.
2.

Etapele tehnologiei de
exploatare

excavarea în cadrul fâşiilor
încărcarea materialului
depozitat

Modificările fizice produse

produce modificări fizice prin derocarea depozitelor de
agregate minerale
îndepărtarea de pe suprafaţa perimetrului de exploatare a
agregatelor excavate în faza anterioară
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3.
4.

nivelarea cu buldozerul

această etapă are ca efect nivelarea concavităţilor rezultate
prin excavarea agregatelor minerale şi refacerea malurilor
până la un aspect similar cu cel natural

transportul nisipului şi
nu produce modificări fizice la nivelul luncii râului Siret fiind
pietrişului la staţia de sortare,
utilizate căi de acces existente
la lucrările firmei sau la terţi.

Impactul generat în faza de operare este negativ
ca urmare a:

Ocupării temporare a suprafeței de 2.8 ha în albia
râului Siret.

Producerea zgomotului, vibraţiilor şi prezenţa
umană au efect perturbator asupra unor specii de
păsări prezente în zonele de lucru şi vecinătăţile
imediate.

În condiţiile exploatării submerse (circa 20% din
suprafaţa perimetrului de exploatare), creşte
turbiditatea apei în zona de exploatare şi circa 200

Evaluarea impactului
Impact negativ nesemnificativ asupra
obiectivelor de conservare ale ROSPA0063
Argumente:
- suprafața perimetrului este complet lipsită de
vegetație astfel că nu oferă resursă trofică și nici
locuri de adăpost sau cuibărit pentru speciile de
păsări de importanță comunitară din ROSPA0063,
speciile de păsări staționează temporar pe
suprafața amplasamentului – realizarea lucrărilor
de decolmatare nu va determina reducerea
habitatelor utilizate pentru cuibărit sau hrănire de
aceste specii;
- suprafața ocupată de perimetrul Aval Dig Galbeni
este de 2.8 ha ceea ce reprezintă cca 0,040 % din
suprafața ROSPA0063
Impact negativ nesemnificativ asupra
obiectivelor de conservare ale ROSPA0063
Argumente:
- ca urmare a realizării și aprobării Planului de
management pentru ROSPA0063, operatorii
economici sunt obligați să sisteze exploatarea
agregatelor minerale și a lucrărilor conexe în
perioada de 15 martie – 15 august, astfel că
implementarea proiectului nu va genera impact prin
perturbare ca urmare a prezenței oamenilor și
utilajelor în perioda cuibăritutului și a hrănirii puilor
astfel că nu va influența negativ mărimea populației
prin perturbarea reproducerii indivizilor.
- în perioadele în care vor fi realizate lucrări,
acestea vor avea un impact redus asupra speciilor
de păsări din zonă. Menționăm că ecosistemele din
zona lacurilor nu sunt complet izolate, ele sunt
frecvent tranzitate de mijloace de transport și
mașini agricole iar diversitatea specifică a evoluat
în aceste ondiții în ultimii 50 ani, condiții care
cuprind exploatarea agricolă a suprafețelor de pe
malurile râului Siret, precum și exploatarea
agregatelor din albia râului în scopul decolmatării
având în vedere că acest râu nu este îndiguit iar
aceste lucrări sunt necesare pentru protecția
terenurilor agricole, zonelor locuite, investițiilor
economice și obiectivelor de importanță strategică.
Impact
negativ
nesemnificativ
asupra
obiectivelor de conservare ale ROSPA0063
Argumente:
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m aval de aceasta, ceea ce duce la perturbarea - lucrările de decolmatare nu se efectuează pe
speciilor de peşti, sursă de hrană pentru unele întreaga lungime a perimetrului, de asemenea
specii de păsări.
aceste lucrări nu se desfășoară simultan în toate
perimetrele propuse în zona analizată. Excavarea
aluviunilor se face imtermitent în funcție de condițiile
climatice și capacitatea de exploatare a operatorului
economic care folosește, în cele mai multe cazuri,
un singur utilaj și în cadrul unui program de lucru de
8 -10 ore. Perturbarea se ihtiofaunei se resimte
doar în zonele propuse pentru exploatare fără a
afecta zonele învecinate.

D.2. EVALUAREA IMPACTULUI ÎN FAZA DE DEZAFECTARE

La finalizarea proiectului nu vor fi necesare lucrări de dezafectare. Lucrările de
închidere se vor desfășura pe o perioadă foarte scurtă 2-3 zile și presupun:



nivelarea perimetrului de exploatare, pe lungimea aprox. 500 m de-a lungul
malului drept, astfel încât sa aibă un aspect cât mai natural și să se
conecteze, la capătul amonte și aval cu traseul albiei râului Siret în zonă;
îndepărtarea utilajelor de pe amplasament.

Aceste lucrări nu vor avea impact asupra speciilor de importanță comunitară.

E.1 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTULUI FĂRĂ A LUA ÎN CONSIDERARE
MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI

Nr.
crt.

1

2

Indicatori cheie
pentru evaluarea
semnificaţiei
impactului
Procentul
din
suprafaţa habitatului
de interes comuitar
care va fi pierdut

Cuantificare

Nivel
impact

-

0

Procentul care va fi
0,040%
pierdut din suprafeţele
din S SPA
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
0,53% din
hrană,
odihnă
şi
S clasei de
reproducere
ale
habitate
speciilor de interes
“Râuri, lacuri”
comunitar
Fragmentarea
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Justificarea nivelului de impact acordat
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări

Amplasamentul proiectului ocupă 2.8 ha, din
suprafaţa clasei de habitate “Râuri, lacuri”,
iar dacă nu va fi luată în considerre perioada
de interdicție cuprinsă între 15 martie și 15
august, exploatarea se poate derula pe
perioada întregului an ceea ce ar determina
deranjul speciilor de păsări de importanță
comunitară în perioada de reproducere și
populațiile de pești ca urmare a excavării și
perturbării depunerii icrelor. Aceste efecte ar
putea avea impact negativ generând
reducerea populațiilor speciilor care constituie
obiective de conservare ale ROSPA0063.
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
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4

habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării
habitatelor de interes
comunitar
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-

0

-

0

5

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

6

Amplasamentul
În perimetrul
proiectului
(distanţa
ROSPA0063
faţă de ANPIC

7

5-6 luni

-1

0

Pe S de 2.8
ha,
reprezentând
0,040%
din S SPA
0,53% din
Schimbări
în S clasei de
densitatea populaţiilor
habitate
“Râuri,
lacuri”, pe
perioada de
5-6 luni

-2
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protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări

ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Datorită faptului că amplasamentul proiectului
este de dimensiuni reduse (2.8 ha), perioada
extragerii agregatelor minerale este de
asemeni redusă (5-6 luni de lucru efectiv ca
urmare a respectării măsurii care prevede
interzicerea lucrărilor în perioada 15 martie –
15 aprilie), numărul de utilaje şi de lucrători
pe amplasament este mic, disconfortul posibil
a fi creat unor exemplare de păsări din
speciile de importanță comunitară care s-ar
putea afla pe amplasamentul proiectului sau
zonele limitrofe acestuia este de asemeni
nesemnificativ (ca urmare a aplicării măsurilor
care privesc perioada de explotare,
menținerea în funcțiune a utilajelor,
gestionarea
deșeurilor
și
interzicerea
pătrunderii muncitorilor în habitale naturale
din zonă, de ex păpuriș, zone acoperite cu
arbuști, crânguri, etc).
Amplasamentul proiectului este în perimetrul
ROSPA0063

Nerespectarea perioadei de interdicție
cuprinsă între 15 martie și 15 august va
determina schimbări mai mari decât
respectarea ei, în densitatea populațiilor de
păsări la nivel zonal ca urmare a derajului
cauzat de prezența permanentă a utilajelor și
mijloacelor de transport în zonă și de
zgomotul provocat de lucrările de excavare și
transport care se vor derularte și în timpul
cuibăritului și hrănitului puilor, astfel unele
exemplare fie vor ocoli zonele din vecinătatea
perimetrului de exploatare construidu-și
cuibul în habitate situate la o distanță mai
mare, fie vor cuibări în zonă și din cauza
deranjului cauzat cuibărirea și creșterea
puilor va fi perturbată cu potențial impact
negativ asupra pulațiilor acestora. Menționăm
că perimetrul Aval Dig Galbeni nu prezintă
habitate favorabile cuibăririi speciilor de
păsari de interes comunitar care constituie
obiectve de conservare ale ROSPA0063 iar
la deplasările în teren nu au fost identificate
cuiburi pe suprafața perimetrului și nici în
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8

9

10

11

Reducerea numărului
exemplarelor speciilor
de interes comunitar

Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului

0

-1

0

-1

-1

0

Pe o lungime
de 477.86m
Modificări ale dinamicii
a malurilor
relaţiilor care definesc
râului Siret
structura şi/sau funcţia
ANPIC

+1
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zonele învecinate.
În lipsa măsurilor de reducere a impactului
referitoare la gestionarea deșeurilor – vor fi
afectate prin poluare habitatele din zonă.
Tranzitarea râului Siret folosid alte căi decât
cea descrisă în proiect și care are ca efect
reducerea impactului asupra vețuitoarelor din
mediul lotic al râului Siret ar perturba
resursele de hrană disponibile speciilor de
păsări în zona de implementare a proiectului.
Creearea de depozite de aluviuni excavate pe
malurile râului Siret determină ocuparea altor
habitate cu efecte negative asupra diversității
biologice.
Nerespectarea perimetrului aprobat atrage
după sine creșterea impactului generat.
Pătrunderea personalului sau a utilajelor în
habitate de tipul păpuriș, zone cu arbuști,
crânguri situate în lunca Siretului, perturbă
speciile de păsări și pot ucide exemplare.
Capturarea intenționată sau colectarea ouălor
determină reducerea populațiilor speciilor de
interes comunitar. Poluarea cu carburați și
lubrifianți a perimetrului sau a zonelor
adiacente ca urmare a lipsei măsrilor care
prevăd
efectuarea
inspeciței
tehnice,
monitorizarea
utilajelor,
efectuarea
reparațiilor, etc pot determina poluări cu
impact negativ asupra speciilor de păsări de
interes comunitar din ROSPA 0063.
Reducerea populațiilor ca urmare a lipsei
măsurilor de reducere a impactului poate
afecta habitatele naturale pe o perioadă de 515 ani.
Habitatele care pot fi afectate de lipsa
măsurilor de reducere a impactului pot fi
înlocuite într-o perioadă cuprinsă între 1 și 10
ani în funcție de graduul de afectare și de
poluarea generată.
Implementarea proiectului propus este
necesară pentru regularizarea râului Siret, pe
porţiunea respectivă realizându-se:
 secţiune transversală mai mare care
va permite tranzitarea aceluiaşi debit
la viteze mai mici, reducându-se
nivelul energiei specifice în secţiunea
vie;
 o reducere a intensităţii eroziunii
active a malului drept şi menţinerea
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12

Modificarea
altor Pe o lungime
factori
(resurse de 477.86m
naturale)
care a malurilor
determină menţinerea râului Siret
stării favorabile de
conservare a ANPIC

+1

TOTAL

-5

habitatului pădure de luncă, habitat de
interes deosebit pentru multe specii
de păsări.
Efectele prezentate contribuie la menţinerea
stării de conservare a ROSPA0063.
Extragerea a 56.000 mc agregate minerale
din perimetrul supus analizei este necesară
pentru regularizarea râului Siret, pe porţiunea
respectivă realizându-se:
 secţiune transversală mai mare care
va permite tranzitarea aceluiaşi debit
la viteze mai mici, reducându-se
nivelul energiei specifice în secţiunea
vie;
 o reducere a intensităţii eroziunii
active a malului drept şi menţinerea
habitatului pădure de luncă, habitat de
interes deosebit pentru multe specii
de păsări.
Efectele prezentate contribuie la menţinerea
stării de conservare a ROSPA0063.
IMPACT NEGATIV SEMNIFICATIV

În lipsa măsurilor de reducere a impactului, se estimează generarea unui impact
negativ semnificativ în zona de implementare a proiectului. Acest impact negativ se va
manifesta doar loacal și nu va determina un impact negativ semnificativ generalizat la
nivelul întregului sit Natura 2000 ROSPA0063.
E.2 EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTULUI REZIDUAL





Sursele de care produc impact rezidual:

excavarea agregatelor de pe suprafața de 2.8 ha în afara perioadei de 15 martie
– 15 august;
zgomotul și vibrațiile produse de utilaje și mijloace de transport;
creșterea turbidității apei aval de zona de exploatare.

În pofida aplicării măsurilor de reducere a impactul sursele menționate anterior
vor genera impact negativ nesemnificativ. Acest impact va fi redus ca urmare a aplicării
măsurilor de reducere a impactului menționate.
Nr.
crt.

1

Indicatori cheie
pentru evaluarea
semnificaţiei
impactului
Procentul
din
suprafaţa habitatului
de interes comuitar
care va fi pierdut

Cuantificare

Nivel
impact

-

0
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Justificarea nivelului de impact acordat
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
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2

3
4

5

6

7

Procentul care va fi
0,040%
pierdut din suprafeţele
din S SPA
habitatelor
folosite
pentru necesităţile de
0,53% din
hrană,
odihnă
şi
S clasei de
reproducere
ale
habitate
speciilor de interes
“Râuri, lacuri”
comunitar
Fragmentarea
habitatelor de interes
comunitar
Durata sau persistenţa
fragmentării
habitatelor de interes
comunitar

Durata sau persistenţa
perturbării speciilor de
interes comunitar

-1

0
0

5-6 luni

-1

Amplasamentul
În perimetrul
proiectului
(distanţa
ROSPA0063
faţă de ANPIC
Pe S de 2.8
ha,
reprezentând
0,040%
din S SPA
0,53% din
Schimbări
în S clasei de
densitatea populaţiilor
habitate
“Râuri,
lacuri”, pe
perioada de
5-6 luni
Reducerea numărului
Ap. Purice 7/A/12, Bacău

0

-1
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Amplasamentul proiectului ocupă 2.8 ha, din
suprafaţa clasei de habitate “Râuri, lacuri”, pe
perioada extragerii agregatelor minerale de 56 luni.

ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări

Datorită faptului că amplasamentul proiectului
este de dimensiuni reduse (2.8 ha), perioada
extragerii agregatelor minerale este de
asemeni redusă (5-6 luni de lucru efectiv ca
urmare a respectării măsurii care prevede
interzicerea lucrărilor în perioada 15 martie –
15 aprilie), numărul de utilaje şi de lucrători
pe amplasament este mic, disconfortul posibil
a fi creat unor exemplare de păsări din
speciile de importanță comunitară care s-ar
putea afla pe amplasamentul proiectului sau
zonele limitrofe acestuia este de asemeni
nesemnificativ (ca urmare a aplicării măsurilor
care privesc perioada de explotare,
menținerea în funcțiune a utilajelor,
gestionarea
deșeurilor
și
interzicerea
pătrunderii muncitorilor în habitale naturale
din zonă, de ex păpuriș, zone acoperite cu
arbuști, crânguri, etc).
Amplasamentul proiectului este în perimetrul
ROSPA0063

Pe amplasamentul proiectului şi vecinătăţile
acestuia s-ar putea afla exemplare aparţinând
unor specii de păsări de interes comunitar,
care constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0063, astfel că, densitatea acestor
specii este posibil să scadă în zona
amplasamentului şi vecinătăţile acestuia, dar,
existând condiţii similare de habitat în amonte
şi aval de acest amplasament este de
presupus că densitatea va creşte în aceste
zone.
Numărul exemplarelor speciilor de păsări de
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8

9

10

11

12

exemplarelor speciilor
de interes comunitar
Scara de timp pentru
înlocuirea
speciilor
afectate
de
implementarea
proiectului
Scara de timp pentru
înlocuirea habitatelor
afectate
de
implementarea
proiectului
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0

0

interes comunitar nu va scădea deoarece au
condiţii similare de habitat în aval şi în
amonte de amplasamentul proiectului

0

0

Nu vor fi specii afectate

0

0

Pe o lungime
de 477.86 m
Modificări ale dinamicii a malurilor
relaţiilor care definesc râului Siret
structura şi/sau funcţia
ANPIC

+1

Modificarea
altor Pe o lungime
factori
(resurse de 477.86 m
naturale)
care a malurilor
determină menţinerea râului Siret
stării favorabile de
conservare a ANPIC

+1

TOTAL

-1

ROSPA0063 nu a fost desemnat pentru
protecţia habitatelor de interes comunitar, ci
pentru protecţia a 51 specii de păsări
Implementarea proiectului propus este
necesară pentru regularizarea râului Siret, pe
porţiunea respectivă realizându-se:
 secţiune transversală mai mare care
va permite tranzitarea aceluiaşi debit
la viteze mai mici, reducându-se
nivelul energiei specifice în secţiunea
vie;
 o reducere a intensităţii eroziunii
active a malului drept şi menţinerea
habitatului pădure de luncă, habitat de
interes deosebit pentru multe specii
de păsări.
Efectele prezentate contribuie la menţinerea
stării de conservare a ROSPA0063
Extragerea a 56.000 mc agregate minerale
din perimetrul supus analizei este necesară
pentru regularizarea râului Siret, pe porţiunea
respectivă realizându-se:
 secţiune transversală mai mare care
va permite tranzitarea aceluiaşi debit
la viteze mai mici, reducându-se
nivelul energiei specifice în secţiunea
vie;
 o reducere a intensităţii eroziunii
active a malului drept şi menţinerea
habitatului pădure de luncă, habitat de
interes deosebit pentru multe specii
de păsări.
Efectele prezentate contribuie la menţinerea
stării de conservare a ROSPA0063.
IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV

E.5. EVALUAREA SEMNIFICAŢIEI IMPACTULUI - CONCLUZII

Ca urmare arealizării evaluării tipurilor de impact în subcapitolelel anterioare, pot
fi trase următoarele concluzii:
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 Impactul, inclusiv impactul cumulat, asupra ROSPA0063 va fi: PE TERMEN
SCURT şi MEDIU - DIRECT, NEGATIV NESEMNIFICATIV, TEMPORAR,
REVERSIBIL pentru toate etapele de implementare ale proiectului (construcție,
operare și dezafectare), iar PE TERMEN LUNG – POZITIV
 Impactul cauzat de proiect fără a lua în considerare măsurile de reducere a
impactului va fi negativ semnificativ în zona de implementare a proiectului și
negativ nesemnificativ la nivelul întregului sit ROSPA0063.
E.6. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR ANALIZATE

Problema analizei mai multor amplasamente alternative pentru perimetrul Aval
Dig Galbeni nu a fost necesară, extracţia controlată a agregatele minerale de râu nu
afectează în mod brutal mediul ambiant, ci asigură condiţii pentru o curgere
corespunzătoare a râului, diminuându-se erodarea care se produce în prezent asupra
malurilor. A fost constată necesitatea efectării lucrărilor de decolmatare în perimetrul
analizat pentru a stopa erodarea malului drept.
Alternativele pentru amplasamentul Aval Dig Galbeni sunt:

ALTERNATIVA 0 – menţinerea amplasamentului în stadiul de folosită actual

ALTERNATIVA I - Perimetrul Aval Dig Galbeni situat în extravilanul com.
Faraoani (județul Bacău) doar pe suprafața de 2.8 ha situată în județul Bacău. și
realizarea unei căi noi de acces prin albia râului Siret.

ALTERNATIVA II – excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei
decolmatări a albiei minore, creşterea secţiunii de curgere a râului, micşorarea vitezei
apei, diminuarea acţiunii erozive a râului. Suprafaţa perimetrului exploatabil: 2.8 ha.
Accesul in perimetrul de exploatare Aval dig Galbeni se va face din DN2 –km 273,
printr-un drum de exploatare, prin partea de nord a balastierei.
ALTERNATIVA 0

În acest caz terenul îşi va menţine încadrarea în cadrul funcţionalităţii zonale ca
suprafaţa teren neproductiv, însă există riscul de erodării malului stang cu prăbușiri de
mal și modificarea caracteristicilor de habitat de pe mal.
ALTERNATIVA I

Prin exploatarea controlată a agregatelor minerale numai de pe suprafața de 2.8 ha
situată pe teritoriul județului Bacău se va atenua doar parțial efectul produs de acumularea
agregatelor de râu în albia râului Siret și va persista erosiunea malului drept. Exploatarea
agregatelor minerale din perimetrul Aval Dig Galbeni determină apariţia de noi locuri de
muncă la nivel local şi în general în domeniul construcţiilor. Se va realiza o nouă cale de
acces de la perimetrul de exploatare către malul stang al râului Siret folosind tuburi de
beton.
ALTERNATIVA II

Prin exploatarea controlată a agregatelor minerale de pe suprafața de 2.8 ha, se vor
atenua meandrele râului, realizându-se un traiect adaptat la regimul hidrodinamic al văii,
care să preia debitul de formare și astfel se va îndepărta traiectul albiei de maluri, care
actualmente sunt supuse fenomenului de eroziune. Exploatarea agregatelor minerale din
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perimetrul Aval Dig Galbeni determină apariţia de noi locuri de muncă la nivel local şi în
general în domeniul construcţiilor.
Accesul in perimetrul de exploatare Aval dig Galbeni se va face din DN2 –km 273,
printr-un drum de exploatare, prin partea de nord a balastierei pentru care s-a obtinut
acordul de reabilitare nr. 2362/11.03.2019 din partea Primariei Faraoani. La 2.8km
amonte este amplasamentul Barajului Galbeni. Amplasamentul perimetrului de
exploatare respecta distanta fata de constructiile din zona, minim 500 m fata de
disipatorul barajului cat si distanta fata de digul de aparare Galbeni 50m(123m) (pilierii
de siguranta pentru exploatarile de suprafata cf. lucrarilor se specialitate intocmite de
Univ. Petrosani este 5-25m si adancimi mai mici de 10m cu respectarea pantei
taluzelor). Zona unde este amplasat perimetrul este liber de constructii si nu exista
restrictii.
IMPACTUL ALTERNATIVELOR ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU
OBIECTIVE
DE MEDIU

ALTERNATIVE
ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA I

Protecţia
Neimplementarea
Pe perioada execuţiei
calităţii aerului proiectului nu determină excavaţiilor nu se produc
emisii în atmosferă.
pulberi
deoarece
aluviunilor depuse în albia
minoră au o umiditate
ridicată și nu au loc
antrenări de particule în
atmosferă.
Realizarea unei noi căi de
acces de la perimetru
către malul stang va
genera emisii de gaze de
eșapament în atmosferă.
Transportul aluviunilor la
stația
de
sortare
determină apariția de
emisii
generate
de
autobasculante:
 emisii de noxe de la
arderea carburantului;
 emisii
de
pulberi
antrenate de pe calea
de rulare – drumurile
care asigură accesul la
perimetru
Asigurarea
Menținerea aluviunilor în Îndepărtarea
aluviunilor
calităţii apelor albiei,
în
zona din perimetrul Aval Dig
de suprafaţă perimetrului Aval Dig Galbeni
va determina
şi subterane
Galbeni , are ca efect reducerea
parțială
a
menținerea
eroziunii presiunii asupra malului
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ALTERNATIVA II

Pe
perioada
realizării
excavaţiilor
nu
produc
pulberi
deoarece
aluviunilor depuse în albia
minoră au o umiditate
ridicată și nu au loc
antrenări de particule în
atmosferă..
Transportul aluviunilor la
stația de sortare determină
apariția de emisii generate
de autobasculante:
 emisii de noxe de la
arderea carburantului;
 emisii
de
pulberi
antrenate de pe calea
de rulare – drumurile
care asigură accesul la
perimetru

Îndepărtarea aluviunilor din
perimetrul Aval Dig Galbeni
va determina reducerea
completă
a
presiunii
asupra malului stang și
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Protecţia
calităţii solului

Sănătatea
populaţiei
Zgomot
vibraţii

malului drept și prin
urmare antrenarea de
materiale pământoase
din acesta în apa râului,
în principal în perioadele
cu ape mari, conducând
la creșterea turbidității
apei și a conținutului de
materii
organice
în
suspensie din mediul
lotic.
Menţinerea
utilizării
terenului. Terenurle de
pe malul drept, situate în
imediata vecinătate a
apei, se vor diminua ca
urmare
a
prăbușii
malului
în
urma
fenomenului de eroziune
activă.

Nici un impact.

stang și implicit a eroziunii
în segmentul de râu
afectat de lucrările de
deecolmatare. În perioada
execuției lucrărilor va
crește turbiditatea apei pe
o distanță de cca. 200 m
aval de zona frontului de
lucru.

implicit a eroziunii în
segmentul de râu afectat
de
lucrările
de
deecolmatare. În perioada
execuției
lucrărilor
va
crește turbiditatea apei pe
o distanță de cca. 200 m
aval de zona frontului de
lucru.

În perioada de excavare
pot să apară poluări
reduse ale solului ca
urmare
a
scurgerilor
accidentale de carburanţi
şi/sau
lubrefianţi.
Terenurle de pe malul
drept, situate în imediata
vecinătate a apei, se vor
diminua ca urmare a
prăbușii malului în urma
fenomenului de eroziune
activă.
Nici un impact.

În perioada de excavare
pot să apară poluări reduse
ale solului ca urmare a
scurgerilor accidentale de
carburanţi
şi/sau
lubrefianţi.
Terenurile situate pe malul
drept,
în
imediata
vecinătate a apei, vor fi
conservate la folosința
actuală.
Nici un impact.

şi Nu are nici un impact.

Impact negativ redus în Impact negativ redus în
perioada de exploatare a perioada de exploatare şi
agregatelor minerale.
de umplere cu steril a
excavaţiilor.
Asigurarea
Nu are nici un impact.
Impact
negativ Impact
negativ
protecţiei
nesemnificativ în perioada nesemnificativ în perioada
peisajului
de
exploatare
a de
implementare
a
natural,
agregatelor şi umplere a proiectului.
cultural
şi
excavaţiei.
Impact
pozitiv
asupra
istoric
peisajului prin reducerea
eroziunii malului drept.
Aspecte socio Nici un impact.
Impact
pozitiv
prin Impact pozitiv prin crearea
- economice
crearea de noi locuri de de noi locuri de muncă atât
muncă atât în zonă cât şi în zonă cât şi în general în
în general în construcţii.
construcţii.
Formarea
unei Formarea unei concurenţe
concurenţe reale la nivel reale la nivel zonal între
zonal între societăţile care societăţile care excavează
excavează
balast
cu balast cu impact pozitiv
impact pozitiv asupra asupra pieţii materialelor
pieţii
materialelor
de de construcţii.
construcţii.
Asigurarea necesarului de
Asigurarea necesarului de nisip şi pietriş la nivel local.
nisip şi pietriş la nivel
local.
Biodiversitate Impact negativ asupra Se va menține impactul

108

Ap. Purice 7/A/12, Bacău

Tel: 0742.781.521, www.ecoproject.ro

CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Registrul national al elaboratorilor de studii in domeniul protectiei mediului poz 390

a

biocenozelor stabilite la
nivelul malului stang.
Din cauza eoziunii și
prăbușirii malului drept
vor fi afectate suprafețe
ocupate de organisme
caracteristice mediului
terestru.
Creșterea
turbidității apei aval de
zona supusă eroziunii
ca urmare a antrenării
de material pământoase
în cursul râului. Viiturile
puternice pot determina
antrenarea de zone mai
mari din mal împreună
cu vegetația lemnoasă
dezvoltată pe acestea.

negativ determinat de
prezența aluviunilor în
cursul râului Siret în zona
analizată.
Impact negativ redus şi
temporar asupra unui
număr mic de specii.

Impact
transfrontalier

Nu este cazul

Nu este cazul

Lucrările de decolmatare
vor determina îndepărtarea
din albie a 2.8 ha aluviuni
acumulate și vor determina
protecția malului drept prin
atragerea curentului apei
către malul stâng. Aceste
lucrări vor avea un impact
pozitiv în ceea ce privește
conservarea biocenozelor
stabilite pe malul drept în
acest sector de râu și nu
vor
avea
impact
semnificativ
asupra
speciilor care constituie
obiective de conservare ale
ROSPA0063 în perioada
de
implementare
a
proiectului.
Impact negativ redus şi
temporar
asupra
unui
număr mic de specii.
Nu este cazul

Având în vedere cele prezentate anterior a fost propusă spre implementare
Alternativa nr. II, respectiv: excavarea agregatelor minerale cu realizarea unei
decolmatări a albiei minore, creşterea secţiunii de curgere a râului, micşorarea vitezei
apei, diminuarea acţiunii erozive a râului.
 Suprafata perimetrului-28000 mp;

 Suprafata perimetrului licitat si adjudecat -2,8 ha;

 Volumul total estimat prin calcul – 56000 mc/2,8 ha;

 Volumul propus a se exploata in perioada 2019-2020- 56000 mc;
 H min. sapatura – 0.95 m;

 H max. Sapatura – 3.65m;

 H mediu sapatura – 2.00m;

 Lungimea totala a perimetrului-477,86 m;
 Latimea maxima – 78,65m

Perimetrul de exploatare are o suprafata de 28000 mp, impartit in patru
zone astfel:

 Zona 1 cu o zona poligonala avand L=477.86m, l= 5-6 m s

 Zona II cu o forma poligonala avand L=477.86 m, l=3-10 m: adancimea medie
de exploatare va fi de 0.95-3.65 m si nu va depasi in nici un caz cota talvegului
natural al raului in zona (maxim 3.65 m).
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 Volumul total al rezervei conform Studiului Tehnic Zonal este de 56000mc, iar
volumul nisipurilor si pietrisurilor estimat a se exploata in anul 2019-2020 este de
56000mc.

Accesul in perimetrul de exploatare Aval dig Galbeni se va face din DN2 –km273,
printr-un drum de exploatare, prin partea de nord a balastierei pentru care s-a obtinut
acordul de reabilitare nr. 2362/11.03.2019 din partea Primariei Faraoani. La 2.8km
amonte este amplasamentul Barajului Galbeni. Amplasamentul perimetrului de
exploatare respecta distanta fata de constructiile din zona, minim 500 m fata de
disipatorul barajului cat si distanta fata de digul de aparare Galbeni 50m(123m) (pilierii
de siguranta pentru exploatarile de suprafata cf. lucrarilor se specialitate intocmite de
Univ. Petrosani este 5-25m si adancimi mai mici de 10m cu respectarea pantei
taluzelor). Zona unde este amplasat perimetrul este liber de constructii si nu exista
restrictii.
E.7 MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI

Măsuri de reducere a impactului:












Toate etapele lucrărilor se vor realiza în conformitate cu documentaţia
tehnică prezentată şi cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise
de instituţiile de avizare nominalizate în Certificatul de Urbanism;
Vor fi respectate cu stricteţe traseele căilor de acces;

Nu se vor realiza depozite de balast în albie și pe suprafețe situate în afara
perimetrului analizat;
Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau cu
pierderi de carburanţi şi/sau lubrefianţi;

Personalul care exploatează utilajele va verifica funcţionarea corectă a
acestora, iar eventualele defecţiuni vor fi remediate imediat;

Se interzic schimburile de lubrefianţi şi reparaţiile utilajelor folosite în procesul
tehnologic, pe suprafeţele perimetrelor neimpermeabilizate;
Efectuarea cu stricteţe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele auto, pe
toată perioada de exploatare a agregatelor minerale, astfel încât să se
încadreze în prevederile legale;

Administratorul S.C. ASV SORTBET S.R.L. Nicolae Balcescu va instrui
angajaţii şi va urmări gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri în
conformitate cu normele legale în domeniu;
Se recomandă stropirea drumurilor neasfaltate, în sezonul cald, pentru a
împiedica antrenarea unei cantităţi mari de pulberi în aer şi reducerea vitezei
de circulaţie pe drumurile balastate;
Se va urmări evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;

Zonele de lucru de vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea
accidentelor;
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Se vor respecta limitele şi adâncimea de exploatare, impuse de Avizul de
gospodărire a apelor;

Se va evita poluarea apei de suprafaţă şi subterane prin interzicerea intrării în
incintă a utilajelor cu pierderi de carburanţi sau lubrefianţi, prin interzicerea
spălării utilajelor în cursul de apă şi prin efectuarea reparaţiilor la unităţi de
profil.
Se interzice tranzitarea râului Siret direct prin apă sau prin zone de tip vaduri.

Se vor realiza măsurători topo post – execuție și la cel mult 15 zile după
viiturile importante și se vor transmite la Sistemul de Gospodărire a Apelor
Bacău și Administrația Bazinală de Apă Siret.
Exploatrea agregatelor minerale se va executa după obținerea autorizației de
gospodărire a apelor.

Dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări
de maluri, apărări contra inundațiilor, exploatările de agregate minerale vor fi
oprite, acestea fiind cazuri de forță majoră.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu
excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes
comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 49 din 2011, precum şi speciile incluse
în Lista Roşie Naţională, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara
lor, sunt interzise:





orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau
ouălor din natură;
deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

Pentru toate speciile de păsări 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, de
creştere şi de migraţie;

 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
 comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora
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în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea,
uşor de identificat.

Măsuri de reducere a impactului asupra speciilor de păsări identificate în zonă ori
posibil a fi prezente:












interdicţia capturării, vătămării intenţionată a speciilor de faună sălbatică
sau distrugerii cuiburilor;
reducerea vitezei de deplasare a autobasculantelor până la 5 km/h, pe
teritoriul ROSPA0063 şi vecinătăţi;
respectarea Planului de Management al sitului;

se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor aprobate pentru
accesul la amplasament, în scopul minimizării impactului de orice natură
asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost declarat situl
Natura 2000;
se interzice accesul și staționarea utilajelor sau a autobasculantelor pe
suprafețe situate la nivelul teraselor, în afara perimetrului analizat;

se interzice creearea de depozite de aluviuni excavate și de steril pe
suprafețe situate în afara perimetrului analizat – în albie sau la nivelul
teraselor;
interzicerea abandonării deșeurilor menajere în
perimetrului;

zonele adiacente

este interzisă spălarea utilajelor și a autobasculantelor în cursul de apă al
râului Siret;
staționarea autobasculantelor pentru încărcare la nivelul perimetrului se
va face cu motoarele oprite în vederea reducerii zgomotului;

interzicerea aducerii, hrănirii și adăpostirii pe amplasamentul perimetrului
a câinilor hoinari, care pot avea o influență negativă asupra avifaunei
locale.

Măsuri care trebuie luate în cazul poluărilor accidentale cauzate de scurgeri accidentale
de carburanţi şi/sau lubrifianţi:


Înlăturarea de urgenţă a sursei de poluare;



Informarea imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei
factorilor de mediu din judeţul Bacau (Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comisariatul Gărzii de
Mediu).



Utilizarea materialelor absorbante şi/sau substanţelor neutralizatoare;

Măsurile de reducere a impactului identificate și prezentate în cadrul acestui capitol sunt
valabile pentru toate cele 51 de specii care constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0063. Nu au fost identificate măsuri caracteristice unei anumite specii de păsări
de importanță comunitară. Măsurile propuse limitează perioada de implementare a
proiectului în scopul evitării deranjului în perioada de reproducere și au ca scop
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protecția habitatelor și reducerea impactului asupra resursei trofice utilizate de speciile
de păsări.

Măsurile de refacere a amplasamentului la finalizarea exploatării sunt limitate
datorită caracteristicilor proiectului şi constau nivelarea suprafețelor excavate,
racordarea zonei decolmatate la capătul aval și amonte cu albia râului Siret și
îndepărtarea de pe amplsament a utilajelor și deșeurilor.
Nu este necesară prezentarea unui calendar al implementării măsurilor de
reducere a impactului deoarece acestea sunt de natură operaţională şi vor fi valabile pe
toată durata proiectului. De asemenea aceste măsuri sunt parte integrantă a proiectului
propus şi sunt direcţionate către sursele de impact.
Având în vedere caracterul operaţional al măsurilor de reducere a impactului nu
există posibilitatea cuantificării financiare a acestora.

Măsurile operaţionale de reducere a impactului sunt valabile pentru toată
perioada de funcţionare a balastierei, S.C. ASV SORTBET S.R.L. Nicolae Balcescu
fiind persoana juridică responsabilă de implementarea şi monitorizarea permanentă a
acestora.

Implementarea proiectului nu determină reducerea suprafeţelor ocupate de
habitatele de interes pentru speciile de interes conservativ.

Impactul cel mai mare va fi resimţit de populaţiile de ihtiofaună, dar va avea
natură temporară iar speciile de peşti sunt mobile şi au la dispoziţie habitate similare
care pot fi utilizate în zona de implementarea a proiectului.
F. CONCLUZII

Proiectul propus „EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN
PERIMETRUL AVAL DIG GALBENI, RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU
DECOLMATAREA ALBIEI ”, administrata de S.C. ASV SORTBET S.R.L. Nicolae
Balcescu, are ca obiectiv principal executarea lucrărilor de decolmatare, regularizare și
reprofilare este amplasat în albia minoră a râului Siret, pe malul drept, în zonă
inundabilă urmarind, în același timp următoarele:






creșterea capacității de transport al râului în
ale balastierei;

secțiunile de amplasament

reducerea, în zona de amplasament, a vitezei de curgere a apei în albia
râului, cu efect pozitiv asupra intensității proceselor de eroziune ale talvegului
și a malurilor (reducere);

translocarea curentului de apă către malul drept, având ca efect diminuarea
eroziunii malului stang;

diminuarea vitezei și a intensității curenților transversali din albia minoră în
zona cotului și deci reducerea intensității proceselor de săpare și de
depunere în zona meandrei;
degajarea albiei minore de aluviunile depuse în timpul viiturilor.

Suprafața propusă pentru executarea lucrărilor de decolmatare are următoarele
caracteristici:
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 Suprafata perimetrului-28000 mp;

 Suprafata perimetrului licitat si adjudecat -2,8 ha;

 Volumul total estimat prin calcul – 56000 mc/2,8 ha;

 Volumul propus a se exploata in perioada 2019-2020- 56000 mc;
 H min. sapatura – 0.95 m;

 H max. Sapatura – 3.65m;

 H mediu sapatura – 2.00m;

 Lungimea totala a perimetrului-477,86 m;
 Latimea maxima – 78,65m

Perimetrul de exploatare are o suprafata de 28000 mp,impartit in patru
zone astfel:

 Zona 1 cu o zona poligonala avand L=477.86m, l= 5-6 m s

 Zona II cu o forma poligonala avand L=477.86 m, l=3-10 m: adancimea medie
de exploatare va fi de 0.95-3.65 m si nu va depasi in nici un caz cota talvegului
natural al raului in zona (maxim 3.65 m).
 Volumul total al rezervei conform Studiului Tehnic Zonal este de 56000mc, iar
volumul nisipurilor si pietrisurilor estimat a se exploata in anul 2019-2020 este de
56000mc.

Amplasamentul suprafeței propusă pentru decolmatare este în perimetrul sitului
Natura 2000 - ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti

Proiectul determină modificări fizice la nivelul albiei minore a râului Siret prin
aplicarea tehnologiei de excavare în vederea decolmatării, reprofilării albiei şi
regularizării curgerii apei. Realizarea lucrărilor se concretizează în final cu exploatarea
unui volum de agregate minerale care reprezintă producţia de balast şi eliminarea din
albia majoră a acumulării de aluviuni cu o suprafaţă de 2.8 ha. Titularul proiectului a
propus spre avizare excavarea un volum de 56.000 mc de nisip şi pietriş pentru
perioada 2019 - 2020.
Metoda cadru de exploatare constă în extracţia nisipului şi pietrişului în câmp
continuu, din aval spre amonte şi de la firul apei către malul stâng prin retragere
succesivă în fâşii longitudinale paralele cu albia râului Siret. În cadrul fâşiilor
longitudinale vor fi trasate fâşii transversale.
Urmare a analizei impactului proiectului realizat în prezentul studiu de
Evaluare adecvată au fost obținute următoarele concluzii:

 între limitele ROSPA0063 se proiectul ocupă o suprafață de 2.8 ha, reprezentând
0,040 % din suprafața ariei naturale protejate și 0,53 % din suprafața clasei de
habitate Râuri, lacuri;
 cele 51 specii de păsări care constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti sunt: Alcedo atthis,
Anas acuta (Raţă suliţar), Anas clypeata (Raţă lingurar), Anas crecca (Raţă
pitică), Anas penelope (Raţă fluierătoare), Anas platyrhynchos (Raţă mare), Anas
querquedula (Raţă cârâitoare), Anas strepera (Raţă pestriţă), Anser albifrons
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(Gârliţă mare), Anser anser (Gâscă de vară), Ardea cinerea (Stârc cenuşiu),
Aythya ferina (Raţă cu cap castaniu), Aythya fuligula (Raţă moţată), Aythya
marila (Raţă cu cap negru), Aythya nyroca (Rața roșie), Bucephala clangula
(Raţă sunătoare), Chlidonias hybridus (Chirighiţa cu obraz alb), Chlidonias
leucopterus(Chirighiţă cu aripi albe), Chlidonias niger (Chirighiţa neagră), Circus
aeruginosus (Eretele de stuf ), Circus cyaneus (Eretele vânăt), Cygnus cygnus
(Lebăda de iarnă ), Cygnus olor (Lebădă de vară), Egretta alba (Egretă mare ),
Egretta garzetta (Egreta mică), Fulica atra (Lişiţă), Grus grus (Cocorul),
Haliaeetus albicilla (Codalbul ), Himantopus himantopus (Piciorongul),
Ixobrychus minutus (Starcul pitic), Larus cachinnans (Pescăruş pontic), Larus
canus (Pescăruş sur), Larus minutus (Pescăruşul mic), Larus ridibundus
(Pescăruş râzător), Mergus albellus (Ferestraşul mic), Mergus merganser
(Ferestraş mare), Motacilla alba (Codobatură albă), Nycticorax nycticorax
(Stârcul de noapte), Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Phalacrocorax
pygmeus (Cormoranul mic), Philomachus pugnax (Bătăușul), Pluvialis apricaria
(Ploierul auriu), Pluvialis squatarola (Ploier argintiu), Podiceps cristatus
(Corocodel mare), Recurvirostra avosetta (Ciocîntors), Sterna hirundo (Chira de
baltă ), Sylvia nisoria (Silvia porumbacă), Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic),
Tringa erythropus (Fluierar negru), Tringa glareola (Fluierarul de mlaștină),
Vanellus vanellus (Nagâţ)
 proiectul va avea următorul impact asupra speciilor care constituie obiective de
conservare ale ROSPA0063:


impact neutru (nici un impact) asupra unui număr de: 40 specii de păsări;



pe suprafața amplasamentului și în imediata vecinătate a acestuia nu au
fost observate cuiburi ale speciilor de păsări de interes conservativ în
perioada realizării observațiilor în teren;





impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea
lucrărilor (prezența utilajelor și a personalului pe amplasament, transportul
agregatelor excavate) asupra unui număr de 11 specii de păsări de interes
conservativ a căror prezență este confirmată în zona amplasamentului:
Circus aeruginosus, Larus minutus, Sterna hirundo, Phalacrocorax
pygmeus, Recurvirostra avosetta, Anas platyrhynchos, Fulica atra, Larus
ridibundus, Motacilla alba, Phalacrocorax carbo, Vanellus vanellus.

proiectul propus nu determină reducerea habitatelor utilizate pentru
hrănire, odihnă și reproducere utilizate de cele 51 de specii de interes
conservativ și nici nu are consecințe asupra mărimii populațiilor acestor
specii.

 implementarea proiectului supus analizei nu va afecta starea de conservare a
celor 51 specii a speciilor de păsări care constituie obiectivele de conservare ale
sitului Natura 2000 – ROSPA0063 pentru care a fost întocmit Planul de
management. Implementarea proiectului nu influențează menţinerea stării de
conservare a populaţiilor speciilor de importanță conservativă.
 implementarea proiectului supus analizei, deşi punctual şi pe termen scurt – 5-6
luni de lucru efectiv - pot fi estimate şi efecte negative nesemnificative asupra
unor specii de păsări), acest proiect ajută la:
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reducerea fenomenului de eroziune activă a malului drept al râului Siret,
mal pe care este pădure de luncă, habitat de interes pentru numeroase
specii de faună, contribuind astfel la menţinerea structurii habitatelor;
prevenirea revărsărilor tot mai frecvente ale apelor râului distrugând
vegetaţia de mal şi o dată cu ea şi cuiburile şi ponta speciilor de faună
caracteristice acestui tip de habitat, contribuind astfel la menţinerea
structurii ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti. În
acelaşi timp, titularul proiectului propus trebuie să respecte măsurile de
protecţie a mediului, în general, şi pe cele de protecţie a biodiversităţii, în
special, menţionate în prezentul studiu.

 impactul direct al proiectului asupra stării de conservare a ariei naturale protejate
a fost estimat ca fiind negativ nesemnificativ;

 impactul indirect al proiectului asupra stării de conservare a ariei naturale
protejate a fost estimat ca fiind negativ nesemnificativ;
 impactul pe termen scurt al proiectului asupra stării de conservare a ariei
naturale protejate a fost estimat ca fiind negativ nesemnificativ;
 impactul pe termen lung al proiectului asupra stării de conservare a ariei naturale
protejate a fost estimat ca fiind pozitiv semnificativ;
 impactul cumulat al proiectului cu alte planuri și proiecte asupra stării de
conservare a ariei naturale protejate a fost estimat ca fiind pozitiv semnificativ pe
termen lung și negativ nesemnificativ pe termen scurt;

 deoarece nu se execută lucrări de construcție, nu există impact pentru această
fază a proiectului;
 impactul în perioada de operare este similar cu impactul direct al proiectului, fiind
negativ nesemnificativ;
 nu există impact pentru faza de dezafectare a proiectului;

 evaluarea impactului proiectului fără a lua în considerare măsurile de reducere a
impactului relevă un impact semnificativ negativ în zona amplasamentului și
nesemnificativ la nivelul intregului sit;
 impactul rezidual este generat de ocuparea suprafeței, zgomotul produs de
utilaje și creșterea turbidității apei – surse care sunt atenuate prin măsurile
propuse dar nu pot fi eliminate complet;

 măsurile de reducere a impactului identificate și prezentate sunt valabile pentru
toate cele 51 de specii care constituie obiectivele de conservare ale
ROSPA0063. Nu au fost propuse măsuri caracteristice unei anumite specii de
păsări de importanță comunitară.
 Măsurile de reducere a impactului se refera la sistarea activitatii de
extractie agregate minerale, in perioada de reproducere si crestere a puilor
speciilor de pasari care fac obiectul protectiei: 15 martie – 15 august, în
scopul evitării perturbarii și au ca scop protecția habitatelor și reducerea
impactului asupra resursei trofice utilizate de speciile de păsări.
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G. METODELE UTILIZATE PENTRU CULEGEREA INFORMAŢIILOR PRIVIND SPECIILE
ŞI/SAU HABITATELE DE INTERES COMUNITAR AFECTATE

Realizarea evaluării adecvate a fost solicitată în cadrul procedurii de emitere a
Acordului de mediu, derulată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 292/ 2018. Studiul de Evaluare Adecvată a fost
realizat conform metodologiei indicată în Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Pentru efectuarea acestui studiu au fost utilizate informaţii referitoare la
amplasamentul proiectului „EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN
PERIMETRUL AVAL DIG GALBENI, RAU SIRET, MAL DREPT, PENTRU
DECOLMATAREA ALBIEI”, şi la zonele învecinate care ar putea fi afectate de
implementarea acestui proiect. Informaţiile referitoare la caracteristicile ecosistemelor,
reliefului şi factorilor de mediu specifici zonei amplasamentului proiectului supus
analizei, au fost însuşite cu ocazia deplasărilor în teren.
Pentru evaluarea habitatelor, vegetaţiei, florei şi faunei au fost utilizate atât
metode calitative cât şi metode cantitative.

Metoda observaţiei comportă două aspecte: o formă mai simplă şi mai frecvent
utilizată (pentru vegetaţie identificarea tipurilor de habitate pe baza speciilor indicatoare
şi a aspectului vegetaţiei; pentru speciile de păsări studii de faunistică, de distribuţie a
avifaunei), şi una mai complexă (studiul hranei, al comportamentului, al migraţiei, etc.).
Pentru speciile de faună am folosit observaţia liberă, comparând observaţiile din
teren cu determinatoarele avute la dispoziţie. Scopul principal al acestei metode este
acela de a identifica speciile de pe suprafaţa şi din vecinătatea amplasamentului pe
care se implementa proiectul. În cazul mamiferelor, observaţia în teren, a urmărit şi
unele aspecte de etoecologie, corelând comportamentele observate cu condiţiile de
mediu şi interpretând datele din perspective adaptării la mediu.
Metodele cantitative au ca scop stabilirea densităţii şi mărimii populaţiilor
speciilor într-o anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor este dinamica
numerică a populaţiilor.
Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizează populaţiile
speciilor din aria studiată, sunt necesare nu numai datele privind prezenţa/absenţa
speciilor în diferitele zone, ci şi determinări cantitative.

În cele ce urmează am detaliat cele mai uzuale metode pentru evaluarea
habitatelor şi speciilor de interes comunitar, menţionând pe cele utilizate conform
prevederilor ordinului 19/2010 –adică pentru speciile şi habitatele afectate.
Habitate şi plante

Identificarea tipurilor de habitate se realizează pe baza tipului de vegetaţie. La
rândul său tipul de vegetaţie fiind definit in funcţie de speciile dominante sau tipurile de
comunitatea vegetale dominante. Dominanţa este variabila care exprimă influenţa unei
specii faţă de celelalte specii. În cazul comunităţilor vegetale ierboase, dominanţa este
apreciată în funcţie de gradul de acoperire, ea este definită ca proiecţia pe sol a părţilor
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aeriene ale tuturor indivizilor unei specii din comunitate. Acesta se poate determina
riguros cu ajutorul cadrului-reţea (ramă metrică) prin numărarea subdiviziunilor
cadrului-reţea în care sunt prezenţi indivizi din specia a cărei frecvenţă-abundenţă
dorim să o stabilim. Dacă numărul subunităţilor ramei metrice este de 100, atunci
valoarea acestui indice se poate exprima direct procentual. Speciile dominante se
stabilesc pe baza valorilor indicelui frecvenţă-abundenţă ( indicele Braun-Blanquet).

Cercetarea vegetaţiei a avut la baza principiile şcolii fitocenologice a lui
BRAUNBLANQUET în Europa, iar în România a lui Al. BORZA. Această şcoală are la bază
teoria potrivit căreia compoziţia floristică a unei fitocenoze reflectă cu fidelitate ansamblul
factorilor ecologici din biotopul pe care îl ocupă.
Unitate fundamentală de studiu a covorului vegetal este asociaţia vegetală.

Asociaţia vegetală este unitatea cenotaxonomică de bază. Aceasta reprezintă o
comunitate de plante cu compoziţie floristică unitară, fizionomie şi structură
caracteristică. Este alcătuită din indivizi de asociaţie cu întindere variabilă, care nu au o
compoziţie şi structură identică ci numai asemănatoare.
În etapa de teren se aleg suprafeţe de probă din porţiuni ale covorului vegetal cu
fizionomie şi condiţii ecologice omogene. Suprafaţa eşantioanelor este cuprinsă între 430 m2. Datele prelevate au fost consemnate în relee fitocenologice.
Fişele fitocenologice reprezintă eşantioane reprezentative ale fitocenozelor.
Aceste fişe conţin informaţii referitoare la aşezare, condiţii de biotop, lista speciilor din
suprafaţa de probă, în dreptul fiecăreia notându-se abundenţa-dominanţa (AD) şi
frecvenţa locală.
Păsări

Pentru speciile de păsări am folosit observaţia liberă a păsărilor, cât şi
instrumente optice (binoclu 10 x 50), comparând observaţiile din teren cu
determinatoarele avute la dispoziţie.
Scopul principal al acestei metode este acela de a identifica speciile de pe
suprafaţa şi din vecinătatea amplasamentelor pe care se vor desfăşura lucrări în cadrul
proiectului. În cazul avifaunei, observaţia în teren, a urmărit şi unele aspecte de
etoecologie, corelând comportamentele observate cu condiţiile de mediu şi interpretând
datele din perspectiva adaptării la mediu.
Metodele cantitative au ca scop stabilirea densităţii şi mărimii populaţiilor
speciilor într-o anumită zonă. Un aspect important în studiul speciilor este dinamica
numerică a populaţiilor.

Pentru analize ecologice corecte, inclusiv de diversitate, care vizează populaţiile
speciilor din aria studiată, sunt necesare nu numai datele privind prezenţa/absenţa
speciilor în diferitele zone, ci şi determinări cantitative.

Metoda cartografică (metoda cartării teritoriilor)constă în identificarea
asociaţiilor vegetale şi a teritoriilor păsărilor cuibăritoare zonei luată în studiu.
Metoda foloseşte rezultatele estimării în suprafeţele de probă, pentru calculul
densităţii populaţiilor în arii mai largi, sau, în anumite tipuri de habitate ale unei
regiuni. În studiul de faţă au fost folosite tehnicile de numărare ale metodei.
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Timpul cel mai bun este dimineaţa, de după răsăritul soarelui până spre prânz.
Suprafaţa se parcurge pentru a identifica speciile de plante indicatoare şi de
păsări cuibăritoare.
Numărarea individuală a speciilor de păsări

Pentru unele specii, metodele “standard” de recenzare a populaţiilor cuibăritoare,
precum metoda cartografică, nu oferă suficiente informaţii. Motivele pot fi, densitatea
mică a perechilor, de exemplu la răpitoare, comportamentul de reproducere foarte
discret, ca în cazul raţelor şi corcodeilor, activitatea crepusculară sau nocturnă, cum au
stârcul de noapte (Nyctycorax nyctycorax) şi buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), sau,
comportamentul de cuibărit semicolonial sau colonial, ca în cazul multor păsări
acvatice.
Pentru aceste specii există alte metode care îşi propun să găsească indici ai
populaţiilor capabili să permită ulterior comparaţiile între ani diferiţi şi locuri diferite de
studiu. În practică, se efectuează vizite regulate în toate staţiile de prelevare a probelor
(habitatele identificate în regiune). Această metodă constă în numărarea directă a
păsărilor notând pe o foaie de observaţie speciile şi numărul de indivizi identificaţi.
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