Ariile protejate – zone de conservare durabilă
a patrimoniului natural
Viorel ROŞCA
Importanţa ariilor protejate
Ariile protejate sunt vitale pentru conservarea valorilor globale şi
regionale ale biodiversităţii, asigurându-se şi generaţiilor viitoare dreptul de a
se bucura de binefacerile naturii, iar respectul faţă de legităţile acesteia
constituie de fapt respectul pentru noi înşine. Protejarea acestor „perle” ale
patrimoniului natural constituie astăzi un deziderat de prim rang al întregii
omeniri, în condiţiile în care nevoile de spaţiu din ce în ce mai mari pentru
cerinţele socio-economice au ca impact diminuarea diversităţii biologice în
sistemele naturale şi seminaturale şi, implicit, perturbarea mecanismelor de
reglaj ale sistemului climatic planetar.
Forul mondial – Uniunea Internaţională de Conservarea Naturii
(I.U.C.N.) – a stabilit un sistem pentru definirea şi clasificarea ariilor protejate,
categoriile de management ale acestora, bine reprezentate şi în România,
fiind următoarele:
Ia – Rezervaţie naturală strictă (rezervaţie ştiinţifică);
Ib – Arie naturală sălbatică;
II – Parcuri naţionale;
III – Monumente ale naturii;
IV – Arie de gestionare a habitatelor / speciilor (rezervaţie naturală);
V – Peisaj terestru protejat (parcuri naturale);
VI - Arie protejată cu resurse gestionate.
Prin constituirea ariilor protejate se asigură conservarea zonelor cu
elemente naturale deosebite, nealterate de componente antropice, în care să
se desfăşoare în principal activităţi de evaluare şi monitorizare a capitalului
natural, de educaţie ecologică şi de ecoturism. Sunt interzise activităţile
susceptibile să genereze impact negativ asupra acestor zone, în special
asupra componentelor naturale care au constituit baza fundamentării ştiinţifice
la înfiinţarea acestor arii.
Ariile protejate, prin valoarea lor naturală, ştiinţifică, educaţională şi
gradul redus al intervenţiei umane pe teritoriul lor, sunt cele mai bune exemple
şi modele de ecosisteme naturale şi seminaturale.
Înfiinţarea de arii protejate şi asigurarea unui management eficient al
acestora este o necesitate deoarece acestea reprezintă:
-

exponente ale ecosistemelor naturale şi seminaturale care pot fi
studiate, evaluate şi monitorizate pentru dezvoltarea cunoaşterii
naturii;
Delta Dunării III, Tulcea, 2006, p. 11 - 24

12

Viorel Roşca

-

adevărate săli de curs în aer liber pentru studenţii sau tinerii
licenţiaţi dornici de aprofundare a cunoştinţelor în ştiinţele naturii;

-

arhive informaţionale şi adevărate rezervoare genetice pentru
speciile periclitate, vulnerabile, rare sau endemice.

Evoluţia concepţiei despre ecosistemele forestiere şi gestionarea lor
Pădurea este cel mai complicat ecosistem terestru, cu funcţii utile,
multiple pentru sistemul socio-economic, revenindu-i o treime din suprafaţa
uscatului – cca. 50 milioane km2. Ceea ce se impune este implementarea
reală în ecosistemele naturale a strategiilor care să ducă la eradicarea
presiunilor antropice.
Silvicultura nu se poate concepe ca esenţial şi corect biologică fără a fi
fundamental ecologică. Multă vreme pădurea a fost analizată şi studiată de pe
poziţii statice, peisagistice şi descriptiviste, fără a se fi manifestat preocupări
speciale pentru cunoaşterea fenomenelor şi proceselor interne ale legăturilor
dintre componentele ei vii şi nevii, a cauzalităţii în formarea structurilor
caracteristice şi în dinamica acestora.
Până a se ajunge la abordarea ecosistemică, care permite găsirea unor
soluţii de gestionare cu asigurarea perenităţii componentelor naturale în
ecosistemul forestier, au fost parcurse câteva etape importante din care
amintim:
¾ Concepţia despre pădure ca fenomen geografic şi istoric într-o
viziune apropiată de cea actuală – Morozov (1925). Pădurea este definită
ca biocenoză sau convieţuire complexă a unor organisme variate, unite prin
aceleaşi condiţii de viaţă.
¾ Concepţia fitocenologică – Braun Blanquet (1927), care simplifică
exagerat rolul arborilor în viaţa pădurii. S-a dat un puternic avânt
cercetărilor asupra pădurii, relaţiilor dintre plantele componente şi chiar
raporturile acestora cu mediul fizico-geografic. Trece în plan secundar o serie
de elemente importante cum ar fi rolul arborilor în asociaţiile vegetale din
ecosistemele forestiere.
¾ Concepţia biogeocenotică a lui Sukacev (1954, 1964) – considera
pădurea ca o comunitate complexă de viaţă şi condiţii de mediu de
viaţă, denumită cu termenul expresiv de biogeocenoză. Se dă o importanţă
deosebită interrelaţiilor, influenţelor şi condiţionărilor dintre componenta vie
reprezentată de fitocenoză, zoocenoză şi microbiocenoză şi condiţiilor
ecologice de mediu reprezentate de climatop şi edafotop. În cadrul
biogeocenozei alcătuită dintr-o cenoză complexă de viaţă şi condiţiile de
mediu de viaţă se consideră că arboretului îi revine rolul de principal
modificator şi edificator de mediu intern specific pădurii.
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¾ Concepţia ecosistemică actuală – ne ajută să pătrundem cu adevărat
în tainele ecosistemelor forestiere care sunt realmente sisteme cibernetice,
deschise, integrate structural-funcţionale, care realizează schimburi permanente de substanţe şi energie cu mediul exterior. Concepţia ecosistemică
aduce cu sine posibilitatea dezvăluirii unor noi trăsături de viaţă ale pădurii, cum
sunt caracterul informaţional, existenţa programelor şi a conexiunilor inverse
(CHIRIŢĂ et alii, 1981; DONIŢĂ et alii, 1990).
O arie forestieră protejată este o carte de învăţătură de unde putem
înţelege care sunt relaţiile dintre componentele diversităţi genetice, specifice şi
ecosistemice şi cum putem interveni la nevoie astfel ca şi pădurile cultivate să
fie ocrotite de factori perturbatori. Ariile forestiere protejate oferă posibilitatea
cercetării legităţilor şi proceselor ecologice în ecosisteme neperturbate
antropic constituind un martor pentru analiza comparativă a eficienţei
ecologice privind măsurile de gospodărire aplicate în pădurile cultivate
oferindu-ne soluţii pentru gestionarea durabilă a acestora.
Rezultatele cercetărilor în ariile forestiere protejate cvasivirgine pot
fundamenta ştiinţific măsurile de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor
antropizate şi degradate în scopul refacerii acestora şi conservării eficiente a
biodiversităţii.
„Pădurea a fost prima barieră pe care omul a întâlnit-o în calea lui“ scria
Déffontaines în 1993. Şi la noi, după cum consemna marele silvicultor Marin
Drăcea în 1920, „în cursul domol al vremurilor pădurea a fost încontinuu
gonită de către câmp din locurile fertile uşor accesibile, lăsată însă neatinsă
pe locuri inaccesibile, sărace”. De altfel inaccesibilitatea şi cantonarea lor în
aşa-zise „bazine înfundate” lipsite de drumuri de exploatare constituie
principalul aliat al supravieţuirii unor fragmente de păduri virgine şi
cvasivirgine. Exploatările barbare şi defrişările iraţionale, pentru lemn, păşuni
şi ogoare s-au declanşat cu o furie oarbă asupra acestor păduri în diferite
etape istorice şi îndeosebi după cucerirea Daciei, în timpul dominaţiei
Otomane după Pacea de la Adrianopol (1829), în perioada 1918-1940, în
perioada 1944-1962 (a Sovromurilor), precum şi după 1990.
Ecosistemele naturale şi seminaturale din România reprezintă cca. 47%
din teritoriu, identificându-se 783 tipuri de habitat (PROGRAM CORINE
BIOTOPES), din care 286 de pădure, 135 agricole, 90 de stâncării, nisipuri,
196 de pajişti, 89 de zone umede, 54 de mlaştină, 13 habitate de coastă,
precum şi 44 de zone de importanţă avifaunistică (6557 km2).
Teritoriul românesc este constituit din 162 sectoare ecologice, 450
unităţi edafice, 500 tipuri naturale de pădure, 50 formaţii forestiere aproape
3600 plante superioare (40% din inventarul floristic al Europei), 497 specii
minerale (cca. 25% din speciile minerale de pe glob) şi cca. 50 mii specii de
animale (STOICULESCU, 1999).
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Creşterea permanentă a populaţiei la scară planetară asociată cu
expansiunea activităţilor societăţii noastre moderne au antrenat întotdeauna
nevoi din ce în ce mai mari de spaţii şi resurse.
În privinţa ecosistemelor forestiere, având în vedere că România are cca.
300 mii ha păduri virgine şi cvasivirgine şi în contextul geopolitic actual apare
necesitatea de a conserva arhetipul pădurilor noastre actuale în beneficiul
silviculturii europene în prezent lipsită de martorii trecutului său silvestru.
Ponderea ridicată a pădurilor ce îndeplinesc funcţii de protecţie
reprezintă o caracteristică importantă a silviculturii româneşti. Aşa se explică
faptul că în România s-a ajuns la cea mai avansată teorie a funcţiilor şi la cea
mai evoluată zonare funcţională a pădurilor din Europa (cu 114 grupe
ecologice şi 143 grupe de staţiuni).
Organizaţiile neguvernamentale cu profil ecologic vor trebui să-şi asume
sarcina de a monitoriza modul cum sunt conservate aceste păduri şi, ca
reprezentante ale societăţii civile, să semnaleze orice abateri de la regimul de
conservare adoptat.
Ariile protejate din România
În conformitate cu legislaţia actuală românească, o arie naturală
protejată este „o zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetrul legal
stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există
specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice,
peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu
valoare ştiinţifică, ecologică sau culturală deosebită”.
Conform Legii nr. 5 /2000, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, publicată în M.O. nr.
152 din 12 aprilie 2000, în Anexa I sunt menţionate zonele de interes naţional,
declarate protejate:
Grupe de categorii de arii
protejate
Parcuri naţionale
Parcuri naturale
Rezervaţie a Biosferei
Alte rezervaţii ştiinţifice,
naturale sau monumente ale
naturii neincluse în parcuri
TOTAL

Suprafaţa
(ha)

Procente
din suprafaţa
totală declarată
(%)

Procente din
teritoriul
naţional
(%)

11
6

300.544
310.633

23
24

1,26
1,31

Număr

1

580.000

45

2,44

827

102.437

8

0,43

845

1.293.614

100

5,44
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ARII PROTEJATE DIN ROMANIA - Legea nr. 5/2000
PROTECTED AREAS IN ROMANIA - LAW NO 5/2000

Alte rezervaţii sau
monumente ale
naturii / Others
reserves or natural
monuments;
102 ha

Rezervaţia
Biosferei Delta
Dunarii / Danube
Delta Biosphere
Reserve; 580 ha

610 ha
Parcuri naţionale /
National parks;
300 ha

Parcuri naturale /
Natural parks;
310 ha

Ulterior, prin publicarea O.U.G. nr. 236/ 24 noiembrie 2000 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice publicată în M.O. nr. 190/26 martie 2003 şi a Legii nr. 462/18
iulie 2001 privind aprobarea O.U.G. nr. 236/2000, publicată în M.O. nr. 433/2
august 2001, se stabilesc măsuri concrete privind regimul acestor arii
protejate.
Legislaţia specifică ariilor protejate este ulterior completată prin H.G.
nr. 230/4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora şi
Ordinul M.A.P.A.M. nr. 552/26 august 2003 privind aprobarea zonării
interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al
necesităţii de conservare a diversităţii biologice, publicat în M.O., nr. 648/11
septembrie 2003, Partea I. Prin aceste două acte normative, se stabileşte
titulatura de parc naţional sau natural, se fixează limitele fiecărei arii protejate
precum şi zonarea interioară a acestor arii protejate în ce priveşte
conservarea celor mai valoroase suprafeţe din cadrul fiecărei arii protejate.
Ordinul M.A.P.A.M. nr. 850/2003 privind procedura de încredinţare a
administrării sau atribuire în custodie a ariilor protejate, stabileşte modalitatea
prin care aceste arii protejate, declarate prin Legea nr. 5/2000 sau prin alte
legi ulterioare, pot fi administrate, precum şi procedura de încredinţare a
administrării acestora.
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Preocuparea Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA privind
gestionarea şi conservarea ecosistemelor forestiere a căpătat noi dimensiuni
în formă şi conţinut, odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ (H.G.
nr. 850/2003), în baza căruia această instituţie a primit în administrare un
număr de 16 parcuri naţionale şi naturale, în suprafaţă totală de 602.781 ha,
ale căror contracte de administrare au fost încheiate în luna mai, cu prilejul
Zilei Europene a Parcurilor, în cadrul reţelei NATURA 2000. Din suprafaţa
totală de 602.781 ha circa 400.421,1 ha respectiv 67 % reprezintă suprafaţa
de fond forestier.
Un nou act normativ – H.G. nr. 2151 / 30 noiembrie 2004 – instituie
regimul de arie naturală protejată pentru noi zone :
Grupe de categorii de arii
protejate

Procente
din suprafaţa
totală declarată
(%)

Procente din
teritoriul
naţional
(%)

Număr

Suprafaţa
(ha)

Parcuri naţionale

1

4186

1

0,02

Parcuri naturale

7

445822

55

1,87

120

361755

Alte rezervaţii ştiinţifice,
naturale sau arii de protecţie
avifaunistică
TOTAL

1,52
45

128

811763

100

3,41

ARII PROTEJATE ÎN ROMÂNIA prin H.G. nr. 2151/2004
PROTECTED AREAS IN ROMANIA - E.D. no 2151/2004

alte rezervaţii
ştiinţifice, naturale
sau arii de protecţie
avifaunistică /
others natural,
scientific reserves
or ornithological
importance areas;
361 755 ha

parcuri naturale /
natural parks;
445 822 ha
parcuri naţionale /
national parks;
4 186 ha
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Iată deci un cadru legal bogat şi adecvat, aliniat normativelor europene,
care, deşi este perfectibil, promovează un sistem organizat de gestionare a
ariilor protejate ce în prezent reprezintă 8,85% din teritoriul ţării noastre:

Grupe de categorii de arii
protejate

Procente
din suprafaţa
totală declarată
(%)

Procente din
teritoriul
naţional
(%)

Număr

Suprafaţa
(ha)

Parcuri naţionale

12

304.730

14,47

1,28

Parcuri naturale

13

756.455

35,93

3,18

1
947

580.000 *
464.192

27,55
22,05

2,44
1,95

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Ale rezervaţii ştiinţifice sau
monumente ale naturii neincluse
în parcuri
TOTAL

973

2.105.377

100

8,85

* la suprafaţa ARBDD este inclusă şi zona marină având suprafaţa de 140 492 ha. Dacă s-ar lua în
considerare doar suprafaţa terestră ARBDD, procentul rezultat ar fi de 8,25% arii protejate la nivel naţional.

ARII PROTEJATE CONSTITUITE ÎN ROMÂNIA
AREAS PROTECTED ESTABLISHED IN ROMANIA
Alte rezervaţii
stiinţifice, naturale
sau monumente ale
naturii neincluse în
parcuri / Others
natural and
scientific reserves
or natural
monuments not
included in parks;
464 192 ha

Rezervaţia
Biosferei Delta
Dunării / Danube
Delta Biosphere
Reserve;
580 000 ha

Parcuri naţionale /
National parks;
304 730 ha

Parcuri naturale /
Natural parks;
756 455 ha
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Elementele reprezentative identificate în ariile protejate sunt eşantioane
reprezentative cu caracteristici tipice pentru cinci regiuni biogeografice: alpină,
continentală, panonică, stepică şi pontică. România e printre puţinele ţări
europene care se poate mândri cu un asemenea patrimoniu natural.
Arii protejate în fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Tulcea
Direcţia Silvică Tulcea administrează o suprafaţă de 103248 hectare
fond forestier naţional din care 19742,61 ha sunt sub regim de arie protejată.
Din această suprafaţă de 19742,61 ha - 55% constituie fond forestier inclus în
Parcul Naţional Munţii Măcin.
Ariile protejate forestiere situate în fondul forestier al Direcţiei Silvice
Tulcea sunt:
Suprafaţa (ha)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Aria protejată
Rezervaţia Korum Tarla
Pădurea Babadag - Codru
Chervant – Priopcea*
Dealul Ghiunghiurmez*
Valea Ostrovului
Rezervaţia Dealul Bujorului
Rezervaţia Valea Oilor
Rezervaţia Fântâna Mare
Vârful Secaru
Uspenia
Măgurele
Dealul Sarica
Edirlen
Carasan Teke
Mănăstirea Cocoş
Pădurea Letea
Dealurile Beştepe*
Pădurea Caraorman
Arinişul Erenciuc
Parcul Naţional Munţii Măcinului

TOTAL

totală

ştiinţifică

4,2
524,6
343,8
180,6
61,8
50,8
0,35
0,3
34,5
21,8
292,4
100,1
25,5
244,1
4,6
5246,8
110,7
1252,4
14,6
11228,66

2,00
100,40
0,00
0,00
57,80
40,80
0,15
0,13
10,30
21,80
0,00
15,10
1,00
129,00
0,50
2.825,00
0,00
1.252,40
14,60
3.916,51

Tampon şi alte
categorii
2,20
424,20
343,80
180,60
4,00
10,00
0,20
0,17
24,20
0,00
292,40
85,00
24,50
115,10
4,10
2.421,80
110,70
0,00
0,00
7.312,15

19742,61

8387,49

11355,12

* Arii protejate ce includ şi alte suprafeţe (în prezentul tabel fiind înscrise doar zonele forestiere)

Toate aceste arii enumerate, reprezentând 19% din suprafaţa fondului
forestier al Direcţiei Silvice Tulcea, sunt administrate de către personalul silvic
din cadrul Ocoalelor Silvice pe raza cărora se află, coordonarea activităţilor
fiind realizată de către Compartimentul Arii Protejate din cadrul Direcţiei Silvice
Tulcea şi Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcin.
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Specificitatea ariilor protejate administrate de Direcţia Silvică Tulcea
Majoritatea ariilor protejate administrate de către Direcţia Silvică Tulcea
cuprind zone unice în ţară şi chiar în lume, cum este cazul Pădurii Letea, prin
particularităţile lor floristice, staţionale şi a tipurilor de habitat.
Nr.
crt.
0

Aria protejată

Specificitatea ariei protejate

1

2

Ocolul Silvic Babadag
1.

2.

Rezervaţia Korum Tarla

Rezervaţia Pădurea
Babadag – Codru

Rezervaţie botanică unde vegetează mărgeluşa
(Sophora prodanica), specie endemică pentru ţara
noastră, aceasta vegetând spontan doar pe ţărmul Mării
Caspice.
Rezervaţie mixtă cu pajişti stepice pe loess, pădure
pontico-balcanică, stepă petrofilă endemică. Arbori
seculari din speciile stejar brumăriu (Quercus
pedunculiflora), gorun (Quercus petraea).

Ocolul Silvic Cerna
3.

Rezervaţia
Chervant - Priopcea

4.

Rezervaţia Dealul
Ghiunghiurmez

5.

Rezervaţia Valea
Ostrovului

Rezervaţie peisagistică cu: păduri submediteraneene,
silvostepă şi stepă. Dintre speciile rare şi vulnerabile
amintim: Campanula romanica, Dianthus nardiformis,
Moehringia grisebachii
Rezervaţie peisagistică cu stepă şi stâncării având o
vegetaţie saxicolă (habitate protejate prin Convenţia de la
Berna).
Rezervaţie peisagistică cu stâncării cu vegetaţie
chasmofitică, stepă şi silvostepă. La bază întâlnim fâneţe
împădurite cu Galion-Quercetum.

Ocolul Silvic Ciucurova
6.

Rezervaţia Dealul
Bujorului

7.

Rezervaţia Valea Oilor

8.

Rezervaţia Fântâna Mare

9.

Rezervaţia Vârful Secaru

10.

Rezervaţia Uspenia

11.

Rezervaţia Măgurele

Rezervaţie mixtă cu păduri moesice cu Galium
dasypodium (lipicioasă) şi păduri de stejar pufos cu
Paeonia peregrina (bujorul românesc) habitat prioritar.
Rezervaţie botanică şi forestieră cu arboret submediteranean cu stejar pufos, mojdrean şi cărpiniţă, sub care
vegetează în stare naturală liliacul (Syringa vulgaris).
Rezervaţie botanică în care liliacul (Syringa vulgaris)
vegetează în stare naturală sub exemplare izolate de păr
pădureţ (Pyrus pyraster).
Rezervaţie botanică şi forestieră cu păduri de şleau cu
gorun şi tei, predominantă fiind asociaţia
Nectaroscordium - Tilietum.
Rezervaţie botanică şi forestieră cu păduri
submediteraneene de specii foioase şi xeroterme. Este
întâlnită specia periclitată Asphodeline lutea
Rezervaţie peisagistică predominată de asociaţii cu
specii xerofile şi saxicole, pante silicioase cu vegetaţie
chasmofitică.
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Ocolul Silvic Niculiţel

12.

Rezervaţia Dealul Sarica

13.

Rezervaţia Edirlen

14.

Rezervaţia Carasan-Teke

15.

Rezervaţia Mănăstirea
Cocoş
Ocolul Silvic Tulcea

16.

Rezervaţia Pădurea
Letea

17.

Rezervaţia Dealurile
Beştepe

Rezervaţie mixtă cu păşuni împădurite şi pajişti uscate,
pante stâncoase silicioase cu vegetaţie chasmofitică.
Rezervaţie mixtă cu păduri de foioase mezofile balcanice
şi silvostepă cu păduri submediteraneene (păduri
moesice de stejar pufos cu Galium dasypodium). Este
întâlnită specia periclitată Chrocus chrysathus.
Rezervaţie mixtă de silvostepă cu păduri
submediteraneene şi pajişti uscate, seminaturale (păduri
de stejar brumăriu, tei, cărpiniţă din Dobrogea).
Rezervaţie mixtă cu păduri de foioase mezofile balcanice
şi xeroterme submediteraneene.
Rezervaţia ştiinţifică în care se remarcă elementele
floristice, staţionale şi tipurile de habitat. Au fost
identificate un număr mare de specii rare şi habitate
protejate la nivel european prin Directiva Habitate,
Directiva Păsări şi Convenţia de la Berna. Unicitate:
alternanţa dunelor cu depresiunile în care se află
instalată vegetaţia lemnoasă. Prezenţa plantelor
agăţătoare semnificativă: Periploca greaca, Vitis
silvestris, Humulus lupulus, Clematis vitalba. Întâlnim ca
habitate prioritare: păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi
Fraxinus palissae, dune cu Hippophae rahmnoides,
galerii de plop, stejar şi frasin cu Periploca greaca.
Rezervaţie peisagistică cu păduri submediteraneene
unde predomină asociaţia Paeonio – Carpinetum
orientalis.

Ocolul Silvic Rusca
18.

Rezervaţia Pădurea
Caraorman

19.

Rezervaţia Arinişul
Erenciuc

Rezervaţie ştiinţifică în care sunt prezente ecosisteme
deosebite alcătuite din pădure instalată pe substrat
psamofil. Dintre habitatele prioritare predomină dunele
semimobile cu vegetaţie xerofită.
Rezervaţie ştiinţifică, importantă prin prezenţa singurei
zone forestiere din Delta Dunării în care aninul negru
(Alnus glutinosa) se dezvoltă compact, oferind condiţii
optime de adăpost vulturului codalb (Haliaetus albicilla).

Ocolul Silvic Măcin şi Cerna

20.

Parcul Naţional
Munţii Măcinului

Se situează pe ce mai veche şi complexă formă
geologică montană din ţară – Munţii Măcin, relictă a
cutărilor hercinice ce au avut loc cu 400-250 milioane de
ani în urmă (din Devonian până în Permian).
Unicitatea peisagistică este conferită de formaţiunile
granitice megalitice care dau surprinzătoare peisaje
arhaice având şi valoare ştiinţifică în acelaşi timp, cutările
hercinice dezvăluind o sinteză a principalelor ere
geologice, ca şi de alternanţa vegetaţiei forestiere
mezofile cu pajiştile stepice xerofile.
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Dintre componentele floristice prioritare enumerăm:
Campanula romanica, Moehringia grisebachii, Dianthus
nardiformis. Este singurul loc din lume unde este întâlnită
şi protejată asociaţia vegetală Gymnospermio altaice –
Celtetum glabratae cu sp. Celtis glabrata ameninţată cu
dispariţia.
Dintre tipurile de habitate prioritare:
- Păduri moesice de stejar pufos cu Paeonia peregrina;
- Păduri de fag din Dobrogea-Valea Fagilor
- Păduri de gorun, tei, cărpiniţă şi frasin din Dobrogea.
- Păduri de silvostepă pontico-sarmatice;
Stepe pontico-sarmatice.

Este necesar ca în aceste arii protejate să se implementeze şi să se
respecte cu stricteţe un regim de conservare adecvat oferind în acelaşi timp
posibilităţi de recreere, înţelegere şi cunoaştere a naturii cu respectarea
legităţilor nealterate ale acesteia şi a principiilor ecoturismului.
Fiecare arie protejată are o zonă strict protejată, acolo unde sunt
dispersate elementele naturale deosebite care au stat la baza fundamentării
ştiinţifice privind statutul de arie protejată, în perimetrul căreia sunt interzise
orice fel de activităţi cu excepţia celor de natură ştiinţifică. Aceste zone strict
protejate constituie adevărate “bănci de diversitate” sau, altfel spus,
“laboratoare de studiu” pentru elevi, studenţi şi specialişti interesaţi a
aprofunda şi verifica în acelaşi timp cunoştinţele acumulate despre natură şi
măsurile pentru protecţia ei. În zonele tampon ale ariilor protejate se permite
efectuarea unui turism dirijat, durabil, ce are ca principiu de bază minimizarea
impacturilor negative asupra mediului natural, constituind în acelaşi timp o
componentă educativă pentru vizitatori, comunităţile adiacente ariilor
protejate, administraţii locale.
Avem speranţa că toţi factorii interesaţi vor înţelege care sunt beneficiile
pe termen mediu şi lung datorate măsurilor restrictive care se impun prin
regulamentele de funcţionare ale ariilor protejate şi un exemplu ar fi
practicarea agroturismului în localităţile învecinate ariilor protejate, prin
deschiderea de pensiuni şi înscrierea lor în reţele şi programe turistice
naţionale şi internaţionale.
Astfel Compartimentul Arii Protejate al Direcţiei Silvice Tulcea şi
Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului vor iniţia în viitorul apropiat
următoarele activităţi de colaborare cu comunităţile locale:
- întâlniri publice în fiecare comunitate locală din zona limitrofă
parcului;
- implicarea unor reprezentanţi ai comunităţilor locale în schimburi de
experienţă interne şi internaţionale cu parcuri similare;
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integrarea comunităţilor în circuitele turistice de vizitare situate în
intravilanul localităţilor limitrofe ariilor protejate;
- sprijinirea administraţiilor locale în elaborarea şi implementarea de
planuri de dezvoltare locală;
- sprijinirea comunităţilor locale în atragerea de fonduri externe prin
identificarea unor obiective comune de valorificare a potenţialului
turistic în perimetrul acestor arii protejate şi practicarea unui
agroturism în totală armonie om-natură;
- promovarea unor programe de educaţie ecologică în şcolile din
cadrul comunităţilor locale şi implicarea tinerilor în activităţile de
voluntariat coordonate şi/sau desfăşurate de Administraţia Parcului
Naţional Munţii Măcinului;
- promovarea zonei Munţilor Măcin ca destinaţie ecoturistică la nivel
naţional şi internaţional;
- promovarea programelor de ecoturism şi turism rural (colaborări cu
agenţii de turism).
Conservarea ariilor protejate şi a capitalului natural în general nu
reprezintă o idee fixă a unui grup de oameni de ştiinţă. Ea este necesară
pentru ca generaţiile viitoare să poată avea dreptul la biodiversitate,
frumuseţe, deconectare şi securitate biologică.
-
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Protected Areas – Sustainable Preserve Zones of the Natural Heritage
Abstract
The effect determined by the socio – economic systems and their permanent increase in
space, challenge simplification of the ecological structure or of natural resources and the
biological degradation, and that is an very important problem in the work for preserve of the
natural patrimony and specially for this real „pearls” which are the protected areas.
Forest areas offer the possibility for investigation in regularities and in ecological process
between different natural ecosystems without a human influence. They are also a way for
control through the comparative analysis in that concern the efficiency of their administration
and finding the right solutions for a durable conservation and management.
The natural elements identified in protected areas from our country, are samples and
have a typical for five biogeographic regions: alpine, continental, Pannonian, steppe and Pontic.
District of National Forest Administration Tulcea manages a 103 248 ha forest surface that
includes 19 742.61 ha protected areas (19%), that is 20 areas with this status (19 protected
areas and 1 national park).
We have the hope that all the stakeholders will understand which are the benefits on
medium and long terms determined by the restricted measures from management plan of the
protected areas. A good example could be new facility for developing the rural tourism in the
neighborhood localities and integration in the intern and international tourist’s network.
The existence of the protected areas have a great importance for preserve the global
and regional values of the natural diversity, and respecting the sustainable conservation and
management of the protected areas is not an obsessing idea of a handful of scientific
researchers. It is something necessary, because the next coming generations should also
benefit from their right to beauty, relaxation and biological security.

Viorel Roşca
Direcţia Silvică Tulcea,
Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului
Str. Isaccei, nr. 25,
820233, Tulcea
Tel. 0240-517718
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1. Campanula romanica

2. Dianthus nardiformis

3. Iris suaveolens

5. Periploca graeca

4. Moehringia jankae

6. Sempervivum
ruthenicum

7. Silene compacta

Foto: 1, 2, 7 – Andrei Raftopol; 3-5 – Viorel Roşca; 6 – Mioara Suciu

Arii protejate din Dobrogea propuse de
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Mihai PETRESCU, Cristina DINU,
Viorel CUZIC, Valentin PANAIT
Introducere
Valoarea internaţională a patrimoniului natural al Dobrogei, necesitatea
dezvoltării reţelei de arii protejate – cerinţă importantă în procesul de aderare
la Uniunea Europeană –, numeroasele convenţii internaţionale privind
protecţia florei şi faunei ratificate de statul român (vezi Bibliografie), precum şi
obiectul de activitate al ICEM Tulcea, au constituit premisele implicării
institutului nostru în acţiunile de identificare, cercetare şi promovare a siturilor
naturale cu valoare ecologică şi peisagistică deosebită.
Studiile interdisciplinare pe baza cărora s-au elaborat documentaţiile
ştiinţifice s-au desfăşurat în perioada 1993-2003, aprofundarea cercetărilor privind
anumite grupe de organisme şi monitorizarea acestor rezervaţii continuând şi în
prezent. Metodologia de lucru a constat în principal în efectuarea de observaţii
asupra speciilor, precum şi a unor relevee executate conform procedeelor
fitocenologice. Determinarea taxonilor, a asociaţiilor vegetale şi a tipurilor majore
de habitate a fost realizată în baza lucrărilor de specialitate (DIHORU, DONIŢĂ,
1970; SĂVULESCU, 1976; HOREANU, 1976 A, 1976 B; IVAN, 1979; DONIŢĂ et
alii 1990, 1992; OLTEAN et alii, 1994; SANDA, 1998, 2002; SANDA, ARCUŞ,
1999; CIOCÂRLAN, 2000; Baza de date PHYSIS).
Declararea legală a Parcului Naţional Munţii Măcinului şi a rezervaţiilor
naturale Pădurea Bratca, Pădurea Cetate şi Celea Mare – Valea lui Ene a
avut la bază documentaţia realizată de I.C.E.M. Tulcea, stabilirea suprafeţelor
şi zonarea lor internă fiind efectuate în colaborare cu I.C.A.S. Bucureşti,
Direcţia Silvică Tulcea, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
respectiv Direcţia Silvică Constanţa pentru ultimele trei rezervaţii.
Pentru rezervaţiile Colţanii Mari, Muntele Consul, Casimcea şi Războieni
primele iniţiative de protejare aparţin altor specialişti (GRINŢESCU,1927;
HOREANU, 1976; OAIE, 1993), iar Dealul Bujorului a fost iniţial propus prin
amenajamentul Ocolului Silvic Ciucurova. În toate aceste demersuri nu au fost
elaborate studii de fundamentare ştiinţifică necesare pentru declararea legală a
zonelor respective ca arii protejate, acţiune realizată în urma studiilor efectuate de
către autori.
În lucrare sunt prezentate aspectele principale care conferă fiecărei
rezervaţii o notă distinctivă în raport cu celelalte arii protejate din Dobrogea.
Delta Dunării III, Tulcea, 2006, p. 25 - 40
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Astfel, în general, speciile sau asociaţiile menţionate pentru fiecare arie
protejată sunt întâlnite într-un număr redus în alte rezervaţii naturale, atât la
nivelul Dobrogei, cât şi pe plan naţional, numeroşi taxoni fiind specifici acestei
provincii.
Date suplimentare privind aceste rezervaţii sunt expuse în studiile de
fundamentare ştiinţifică depuse la Academia Română şi Ministerul Apelor şi
Protecţiei Mediului, în alte publicaţii (PETRESCU, 1995, 2004 A, 2004 B) sau
în acest volum (CUZIC, PETRESCU, 2006). În text trimiterile la Lista roşie
naţională se referă la lucrarea Lista roşie a plantelor superioare din România
(OLTEAN et alii, 1994), iar cele privind Lista roşie europeană respectiv la
publicaţia European Red List of Globally Threatened Animals and Plants.
Toate speciile de plante menţionate în continuare figurează în Lista roşie
naţională (cu excepţia taxonului Syringa vulgaris).
Descrierea ariilor protejate propuse de ICEM în judeţul Tulcea
În urma cercetărilor efectuate de specialiştii din ICEM au fost elaborate
studiile de fundamentare ştiinţifică pentru 30 de arii naturale protejate, cu o
suprafaţă totală de 20.658,55 ha, dintre care 29 sunt deja legiferate la nivel
naţional (Legea nr. 5/ 2000, H.G. nr. 2151/ 2004), una fiind de importanţă locală
(„La Monument” – Niculiţel). Aceste arii naturale protejate includ următoarele
categorii şi tipuri: parc naţional, rezervaţie naturală mixtă, rezervaţie naturală
peisagistică, rezervaţie naturală zoologică, rezervaţie naturală geologică,
rezervaţie naturală paleontologică.
Distribuţia ariilor naturale protejate (Figura 1), pe unităţile fizico-geografice
ale judeţului (COTEŢ, 1973; POPOVICI et alii, 1984), este următoarea:
- Munţii Măcinului: Parcul Naţional Munţii Măcinului (1), Chervant –
Priopcea (2);
- Podişul Niculiţelului: Dealul Sarica (3), Dealul Edirlen (4), „La
Monument” – Niculiţel (5), Mânăstirea Cocoş (6), Carasan-Teke (7), Muntele
Consul (8);
- Dealurile Tulcei: Dealurile Beştepe (9), Dealul Deniztepe (10), Dealul
Mândreşti (11);
- Culoarul depresionar Cerna – Nalbant: Lacul Traian (12);
- Podişul Babadag: Vârful Secaru (13), Dealul Bujorului (14), Valea
Oilor (15), Fântâna Mare (16), Pădurea Babadag – Codru (17), Muchiile
Cernei – Iaila (18), Uspenia (19), Dealul Călugăru – Iancina (20), Enisala (21);
- Podişul Casimcei: Războieni (22), Casimcea (23), Beidaud (24),
Valea Mahomencea (25), Dealul Ghiunghiurmez (26), Colţanii Mari (27),
Măgurele (28), Peceneaga (29), Valea Ostrovului (30).
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1. Parcul Naţional Munţii Măcinului (Legea nr. 5/2000)
Aria protejată ocupă suprafaţa de 11.321 ha şi se întinde pe teritoriul
administrativ al oraşului Măcin, respectiv pe cel al comunelor Greci, Cerna,
Hamcearca, Luncaviţa şi Jijila.
Elemente specifice: ecosisteme caracteristice stepei pontic-balcanice,
pădurilor submediteraneene şi balcanice dezvoltate în cadrul unor munţi
hercinici; caracterul unic al acestui parc naţional montan conferit de unele
specii, asociaţii vegetale şi habitate care nu se regăsesc în alte parcuri de
acelaşi tip din ţară sau din Europa, ce înregistrează aici cele mai importante
suprafeţe/populaţii situate în arii protejate, respectiv habitatele: păduri de
Celtis glabrata din Dobrogea, păduri de fag din Dobrogea, păduri de carpen,
tei, stejar din Dobrogea, stepe vest-pontice de Thymus zygioides, precum şi
taxonii: Campanula romanica (specie endemică ameninţată de importanţă
europeană), Gymnospermium altaicum, Celtis glabrata, Silene compacta;
specii de faună: Aquila pomarina, Buteo rufinus, Burhinus oedicnemus,
Oenanthe pleschanka, Testudo graeca. Parcul cuprinde 72 specii de plante
incluse în Lista roşie naţională, dintre care cinci specii figurează şi în Lista
roşie europeană, şi 92 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
2. Chervant – Priopcea (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia se întinde pe suprafaţa de 568 ha şi aparţine comunei Cerna.
Elemente specifice: asociaţia endemică Paliuretum spinae-christi (această
rezervaţie fiind una din puţinele arii din Dobrogea şi, implicit, din ţară, în care se
conservă asociaţia); speciile: Iberis saxatilis (identificată în judeţul Tulcea, numai
în această rezervaţie), Paliurus spina-christi, Paronychia cephalotes, Aquila
pomarina, Hieraaetus pennatus, Pernis apivorus şi Vipera ammodytes
În rezervaţie se întâlnesc 15 specii de plante incluse în Lista roşie
naţională, din care patru sunt menţionate în Lista roşie europeană, şi 23
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
3. Dealul Sarica (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 100,1 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, comunelor Niculiţel şi Frecăţei.
Elemente specifice: asociaţia endemică Gymnospermio altaicae –
Celtetum glabrate (întâlnită doar în câteva staţiuni din Dobrogea, pe suprafeţe
extrem de reduse); pâlcurile de stejar pufos (Galio dasypodi-Quercetum
pubescentis) cu structură plurienă apropiată de cea a pădurilor naturale, cu
arbori seculari; speciile: Himantoglossum hircinum, Gagea bulbifera,
Gymnospermium altaicum, Ephedra distachya, Sempervivum ruthenicum,
Lunaria annua ssp. pachyriza (rezervaţia fiind singura arie protejată din judeţul
Tulcea în cadrul căreia a fost identificată această subspecie).
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Rezervaţia cuprinde 17 specii de plante incluse în Lista roşie naţională,
din care patru sunt incluse în Lista roşie europeană, 60 specii de faună protejate
prin Legea nr. 462/2001.
4. Edirlen (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia se întinde pe suprafaţa de 25,50 ha şi aparţine teritorialadministrativ comunelor Frecăţei şi Izvoarele.
Elemente specifice: asociaţia regională Stipo ucrainicae – Festucetum
valesiacae; asociaţia endemică pentru Dobrogea Galantho plicatae – Tilietum
tomentosae; speciile: Achillea ochroleuca, Pyrus bulgarica, Stipa ucrainica,
Pernis apivorus, Circus pygargus, C. macrourus şi Asio flameus.
În rezervaţie au fost identificate 14 specii de plante incluse în Lista roşie
naţională şi patru specii din Lista roşie europeană, precum şi 43 specii de
faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
5. „La Monument” Niculiţel (P.U.G. comuna Niculiţel)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 18 ha şi aparţine, din punct de vedere al
încadrării teritorial – administrative, comunei Niculiţel.
Elemente specifice: asociaţiile Agropyro brandzae – Thymetum
zygioidi, Fraxino orni – Quercetum dalechampii; speciile: Allium saxatile,
Crocus chrysanthus, Stachys angustifolia, Buteo rufinus, Hieraaetus
pennatus, Lullula arborea.
În rezervaţie au fost identificate 14 specii de plante incluse în Lista roşie
naţională, din care patru taxoni figurează în Lista roşie europeană, precum şi
37 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
6. Mânăstirea Cocoş (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 4,6 ha şi aparţine teritorial-administrativ
de comuna Niculiţel.
Elemente specifice: asociaţia Gymnospermio altaicae – Celtetum
glabratae; speciile: Celtis glabrata, Piptatherum virescens, Aquila pomarina,
Falco peregrinus, Hieraaetus pennatus. Rezervaţia are şi o valoare bioistorică
deosebită, conform tradiţiei, aici fiind locul în care cântau cocoşii sălbatici,
specie presupusă a fi Lyrurus tetrix viridanus, cocoşul de mesteacăn
silvostepic, în prezent dispărut din Dobrogea (FILIPAŞCU, 1976)
Au fost identificate şase specii de plante incluse în Lista roşie naţională
şi 55 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
7. Carasan-Teke (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia se întinde pe suprafaţa de 244 ha şi aparţine, din punct de
vedere al încadrării teritorial-administrative, de comuna Izvoarele.
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Elemente specifice: asociaţia regională Stipo ucrainicae – Festucetum
valesiacae (cele mai reprezentative fitocenoze din judeţul Tulcea); numărul
mare de specii de plante ameninţate incluse în Lista roşie naţională (ex.
Fritillaria orientalis, Paeonia tenuifolia, Centaurea marschalliana, Iris sintenisii)
şi Lista roşie europeană (ex. Ornithogalum amphibolum, Stipa ucrainica);
speciile de faună: Pernis apivorus, Accipiter nisus.
Se întâlnesc 33 specii de plante incluse în Lista roşie naţională, din care
şapte figurează în Lista roşie europeană, şi 51 specii de faună protejate prin
Legea nr. 462/2001.
8. Muntele Consul (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 328 ha şi aparţine, din punct de vedere
teritorial-administrativ, comunelor Izvoarele şi Horia.
Elemente specifice: formele de relief vulcanic şi carstic; grota ce
adăposteşte o colonie de lilieci; speciile: Paeonia peregrina, Crocus
chrysanthus, Gagea szovitzii, Gymnospermium altaicum, Lacerta viridis,
Aquila pomarina, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus.
În rezervaţie se întâlnesc 13 specii de plante incluse în Lista roşie
naţională, din care patru sunt în Lista roşie europeană, şi 46 specii de faună
protejate prin Legea nr. 462/2001.
9. Dealurile Beştepe (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 415 ha şi aparţine comunei Mahmudia.
Elemente specifice: pajiştile stepice atât pe substrat calcaros, cât şi
silicios; asociaţia Paliuretum spinae-christi; speciile: Ephedra distachya,
Goniolimon collinum, Paliurus spina-christi, Herniaria hirsuta, Circus
aeruginosus, Circaetus gallicus, Accipiter nisus.
În rezervaţie au fost identificate 12 specii de plante incluse în Lista roşie
naţională, din care o specie este menţionată în Lista roşie europeană, şi 35
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
10. Dealul Deniztepe (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 305 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, de comuna Mihail Kogălniceanu.
Elemente specifice: aspectul de martor de eroziune de vârstă jurasică
al dealului (278 m), izolat în mijlocul unor zone joase depresionare (COTEŢ,
1973; MUTIHAC, 1990); rariştile de Celtis glabrata (forme degradate,
fragmentare, ale asociaţiei Gymnosperpium altaicae – Celtetum glabratae;
asociaţia Pruno spinosae-Crataegetum; speciile: Campanula romanica, Celtis
glabrata, Silene compacta, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Ficedula parva.
Se întâlnesc cinci specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi o
specie din Lista roşie europeană, precum şi 29 specii de faună protejate prin
Legea nr. 462/2001.
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11. Dealul Mândreşti (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 5 ha şi aparţine, din punct de vedere al
încadrării teritorial-administrative, de comuna Niculiţel.
Elemente specifice: asociaţia Paliuretum spinae-christi; speciile:
Colchicum triphyllum, Paliurus spina-christi, Crocus chrysanthus, C.
reticulatus, Ciconia ciconia, Aquila pomarina, Buteo rufinus.
Rezervaţia cuprinde cinci specii de plante incluse în Lista roşie
naţională şi 31 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
12. Lacul Traian (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 326 ha şi aparţine, teritorialadministrativ, de comuna Cerna.
Elemente specifice: zonă umedă de tip lacustru; succesiunea de
asociaţii vegetale, de la cele hidrofile până la cele xerofile (Nymphoidetum
peltatae, Schoenoplectetum tabernaemontani, Artemisietum santonici,
Agropyretum pectiniformae); avifauna deosebit de bogată (ex. Egretta
garzetta, Tadorna ferruginea, T. tadorna, Haliaeetus albicilla, Himantopus
himantopus, Buteo rufinus, Emberiza hortulana). În rezervaţie au fost
identificate o specie de plante inclusă în Lista roşie naţională – Echinops ritro
ssp. ruthenicus – şi 73 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
13. Vârful Secarul (Legea nr. 5/2000)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 34,5 ha şi aparţine, din punct de vedere
teritorial-administrativ, comunei Ciucurova.
Elemente specifice: martor de eroziune granitic în podişul calcaros al
Babadagului; asociaţia Nectaroscordo – Tilietum tomentosae; speciile:
Achillea ochroleuca, Allium guttatum, Allium flavum ssp. tauricum,
Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum. În rezervaţie se întâlnesc nouă
specii de plante incluse în Lista roşie naţională, din care una în Lista roşie
europeană, şi o specie de faună protejată prin Legea nr. 462/2001.
14. Dealul Bujorului (Legea nr. 5/2000)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 50,8 ha şi aparţine, din punct de vedere
teritorial-administrativ, comunelor Ciucurova şi Nalbant (în Legea nr. 5 /2000
rezervaţia este greşit încadrată în teritoriul administrativ al oraşului Babadag).
Elemente specifice: asociaţiile Galio dasypodi – Quercetum
pubescentis, Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis; populaţiile
importante de Paeonia peregrina, speciile: Muscari neglectum, Asparagus
verticillatus, Myrrhoides nodosa, Mercurialis ovata. Cele cinci specii de plante
sunt incluse în Lista roşie naţională.
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15. Valea Oilor (Legea nr. 5/2000)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 0,35 ha şi aparţine, din punct de vedere
teritorial-administrativ, comunei Nalbant.
Elemente specifice: populaţia de liliac Syringa vulgaris (împreună cu
Fântâna Mare sunt singurele staţiuni din judeţ unde specia respectivă
vegetează în mod natural); specia Pyrus bulgarica. În rezervaţie se întâlnesc
cinci specii de plante incluse în Lista roşie naţională.
16. Fântâna Mare (Legea nr. 5/2000)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 0,3 ha şi aparţine, din punct de vedere
teritorial-administrativ, comunei Slava Cercheză.
Elemente specifice: populaţia de liliac Syringa vulgaris; speciile:
Asphodeline lutea (ce mai este întâlnită doar în rezervaţia Uspenia), Crocus
reticulatus. Ultimele două specii de plante sunt incluse în Lista roşie naţională.
17. Pădurea Babadag – Codru (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 524,60 ha şi aparţine, din punct de
vedere al încadrării teritorial-administrative, de oraşul Babadag.
Elemente specifice: păduri seculare specifice Dobrogei; asociaţiile Galio
dasypodi – Quercetum pubescentis, Violo suavis – Quercetum pedunculiflorae,
Querco pedunculiflorae – Tilietum tomentosae, Prunetum tenellae, Stipo
ucrainicae – Festucetum valesiacae; unica staţiune din Dobrogea cu Globularia
punctata; speciile: Scutellaria orientalis, Centaurea marschalliana, Orchis
purpurea, Orchis simia, Astragalus ponticus, Circus macrourus, Aquila
pomarina, Lulula arborea, Pernis apivorus, Ablepharus kitaibelii.
Se întâlnesc 47 specii de plante incluse în Lista roşie naţională, dintre
care trei sunt incluse şi în Lista roşie europeană, iar alte 10 sunt protejate prin
Legea nr. 69/1994, şi 69 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
Totodată rezervaţia constituie arie de importanţă avifaunistică citată în
lucrarea Important Bird Areas in Europe (2000).
18. Muchiile Cernei – Iaila (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 1.891 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, de comunele Cerna şi Dorobanţu.
Elementele specifice: cea mai întinsă rezervaţie cu vegetaţie de stepă
din ţară; unele din cele mai întinse şi reprezentative suprafeţe cu vegetaţie de
silvostepă la nivel naţional; asociaţia Thymio pannonici – Chrysopogonetum
grylli; speciile: Centaurea marschalliana, Orchis morio, Achillea clypeolata,
Buteo rufinus, Lanius collurio, Lanius minor.
Rezervaţia cuprinde 16 specii de plante incluse în Lista roşie naţională,
din care două se află pe Lista roşie europeană şi una este protejată prin
Legea nr. 69/1994, precum şi 27 specii de faună protejate prin Legea nr.
462/2001.
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19. Uspenia (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 22 ha şi aparţine, din punct de vedere al
încadrării teritorial-administrative, de comuna Slava Cercheză.
Elemente specifice: nivelul cel mai ridicat al biodiversităţii raportat la
suprafaţă (bogăţie de specii şi concentraţie mare de specii ameninţate cu
dispariţia), în raport cu celelalte ecosisteme forestiere inventariate în Podişul
Babadag (PETRESCU, 2004 B); asociaţia Asphodelinetum luteae, endemică
pentru Dobrogea, descrisă pentru prima dată în această staţiune ce constituie
singura rezervaţie din judeţul Tulcea în care este întâlnită; speciile:
Asphodeline lutea, Coronilla scorpioides, Ononis pussila, Orchis simia, Crocus
flavus, Aquila clanga, Aquila pomarina, Circus pygargus, Hieraaetus
pennatus. Se întâlnesc 19 specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi
44 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
20. Dealul Călugăru – Iancina (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 130 ha şi aparţine teritorial-administrativ
comunei Jurilovca.
Elemente specifice: litoralul fosil al Mării Negre existent înaintea formării
lagunelor litorale; cel mai mare număr de asociaţii de pajişti stepice şi stâncării
dintre ariile protejate din judeţul Tulcea; asociaţiile: Teucrio polii – Melicetum
ciliatae, Agropyretum pectiniformae; speciile de plante: Goniolimon collinum,
Ornithogalum fimbriatum, Achillea clypeolata, Ephedra distachya; numărul mare
de păsări răpitoare (Haliaeetus albicilla, Aquila clanga, Buteo rufinus).
Rezervaţia cuprinde 15 specii de plante incluse în Lista roşie naţională,
o specie din Lista roşie europeană şi 37 specii de faună protejate prin Legea
nr. 462/2001.
21. Enisala (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 57 ha şi aparţine teritorial-administrativ
comunei Sarichioi.
Elemente specifice: punct de perspectivă unic în ţară de unde pot fi
observate majoritatea tipurilor de peisaj/vegetaţie din Dobrogea: stâncării,
stepe petrofile şi de loess, iar în afara rezervaţiei: păduri balcanice şi
submediteraneene, vegetaţie tipică zonelor umede, litoral lacustru şi marin
etc.); asociaţia Paliuretum spinae-christi; populaţiile de: Euphorbia myrsinites,
Minuartia adenotricha, Paronychia cephalotes, Gagea bulbifera, Ornithogalum
fimbriatum.
Rezervaţia cuprinde 17 specii de plante incluse în Lista roşie naţională,
patru specii din Lista roşie europeană şi 21 specii de faună protejate prin
Legea nr. 462/2001.
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22. Războieni (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 41 ha şi aparţine, din punct de vedere al
încadrării teritorial-administrative, de comuna Casimcea.
Elemente specifice: fosile aparţinând faunei de tip Ediacara,
considerate a fi cele mai vechi urme de viaţă din România (OAIE, 1993);
asociaţia Festucetum callieri; speciile: Campanula romanica, Moehringia
grisebachii, Falco peregrinus, Oenanthe isabellina, Buteo rufinus. Rezervaţia
cuprinde un fitotaxon inclus în Lista roşie naţională, respectiv, doi în Lista
roşie europeană, şi 15 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
23. Casimcea (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 137 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, de comuna Casimcea.
Elemente specifice: impresiunile şi urmele de activitate biologică de
vârstă Precambrian superior; speciile reprezentative pentru fauna de tip
Ediacara, foarte rar semnalată pe plan internaţional (OAIE, 1993); asociaţia
Sedo hillebrandtii – Polytrichetum piliferi; speciile: Dianthus nardiformis, Buteo
rufinus, Pernis apivorus, Dendrocopos syriacus. Se întâlnesc cinci specii de
plante incluse în Lista roşie naţională, dintre care trei sunt şi pe Lista roşie
europeană, şi 20 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
24. Beidaud (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 1.121 ha şi aparţine teritorialadministrativ comunei Beidaud.
Elemente specifice: una dintre cele mai întinse rezervaţii cu vegetaţie
de stepă şi silvostepă pe şisturi verzi; asociaţiile: Medicagini minimae –
Festucetum valesiacae, Quercetum pedunculiflorae subas. carpinetosum;
speciile: Platanthera chlorantha, Ornithogalum sibthorpii, Orchis morio, Cyrcus
cyaneus, Lanius collurio, Lanius minor.
Rezervaţia cuprinde 13 specii de plante incluse în Lista roşie naţională,
trei specii incluse pe Lista roşie europeană şi opt specii de faună protejate prin
Legea nr. 462/2001.
25. Valea Mahomencea (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă o suprafaţa de 1.029 ha şi aparţine, din punct de
vedere al încadrării teritorial-administrative, de comuna Casimcea.
Elemente specifice: una din cele mai întinse şi reprezentative rezervaţii
de stepă din Dobrogea Centrală; versanţii asimetrici ai văii Mahomencea
(şisturi verzi, loess); asociaţiile vegetale Teucrio polii – Melicetum ciliatae şi
Sclerantheto – Teucrietum polii; speciile: Crocus reticulatus, Sempervivum
ruthenicum, Alyssum linifolium şi Cyrcus pygargus.
Se întâlnesc 11 specii de plante incluse în Lista roşie naţională, două în
Lista roşie europeană şi 23 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
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26. Dealul Ghiunghiurmez (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 1.421 ha şi aparţine, din punct de
vedere al încadrării teritorial-administrative, de comuna Dorobanţu.
Elemente specifice: aspectul montan al văilor, respectiv peneplenizat
al culmilor, caracteristic orogenezei caledoniene; suprafaţa mare ocupată de
pajişti stepice (împreună cu rezervaţia Muchiile Cernei–Iaila constituie cele
mai mari rezervaţii de acest tip din ţară); speciile: Lactuca viminea,
Sempervivum ruthenicum, Colchicum fominii (singura rezervaţie din judeţul
Tulcea în care a fost identificat respectivul taxon), Oenanthe isabellina,
Melanocorypha calandra, Hieraaetus pennatus. Se întâlnesc opt specii de
plante incluse în Lista roşie naţională, trei specii din Lista roşie europeană şi
15 specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
27. Colţanii Mari (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 53 ha şi aparţine, din punct de vedere al
încadrării teritorial-administrative, comunei Casimcea.
Elemente specifice: unul din cele mai impresionante abrupturi
stâncoase din Dobrogea Centrală, constituit din şisturi verzi; asociaţiile:
Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, Sedo hillebrandtii – Polytrichetum
piliferi; speciile: Spiraea crenata, Centaurea gracilenta, Dianthus nardiformis,
Sempervivum ruthenicum, Aquila clanga, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus.
Se întâlnesc şapte specii de plante incluse în Lista roşie naţională, trei
specii sunt în Lista roşie europeană şi 17 specii de faună protejate prin Legea
nr. 462/2001.
28. Măgurele (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 292 ha şi aparţine teritorial-administrativ
comunei Topolog.
Elemente specifice: asociaţiile Agropyro brandzae – Thymetum
zygioidi şi Festucetum callieri; populaţiile importante de Euphorbia myrsinites
dezvoltate pe şisturi verzi, izolate de restul staţiunilor din estul judeţului;
speciile de păsări: Aquila clanga, Hieraaetus pennatus.
Se întâlnesc şase specii de plante incluse în Lista roşie naţională, o
specie din Lista roşie europeană şi 20 specii de faună protejate prin Legea nr.
462/2001.
29. Peceneaga (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 132 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, de comuna Peceneaga.
Elemente specifice: situarea rezervaţiei în zona de contact dintre cele
mai vechi structuri geologice datând din perioada cutărilor caledoniene –
şisturile verzi – şi cele mai noi structuri reprezentate prin depozitele aluviale

Arii protejate din Dobrogea propuse de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

35

ale Dunării; coexistenţa avifaunei de tip stepic cu cea specifică zonelor umede
(Phalacrocorax pygmaeus, Circus cyaneus, Egretta garzetta, Buteo rufinus);
asociaţia Agropyretum pectiniformae; speciile: Gagea szovitzii, Centaurea
gracilenta.
Se întâlnesc trei specii de plante incluse în Lista roşie naţională, două
specii din Lista roşie europeană şi 17 specii de faună protejate prin Legea nr.
462/2001.
30. Valea Ostrovului (H.G. nr. 2151/2004)
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 61,80 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, de comuna Dorobanţu.
Elemente specifice: formaţiunile carstice de tipul grotelor; asociaţia
Nectaroscordo – Tilietum tomentosae; speciile: Fritillaria orientalis, Iris
suaveolens, Crocus flavus, Orchis purpurea, Pernis apivorus, Buteo rufinus,
Accipiter nisus.
Se întâlnesc 12 specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi 36
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
Descrierea ariilor protejate propuse în judeţul Constanţa
Pe teritoriul judeţului au fost identificate şi cercetate şapte arii naturale,
însumând o suprafaţă totală de 5.127 ha. Aceste arii naturale protejate includ
următoarele categorii şi tipuri: rezervaţie naturală mixtă, rezervaţie naturală
peisagistică, rezervaţie naturală zoologică.
Distribuţia ariilor naturale protejate pe unităţile fizico-geografice al judeţului
(Figura 2) este următoarea:
- Podişul Oltinei: Lacul Bugeac (31), Lacul Oltina (32), Lacul Dunăreni
(33), Lacul Vederoasa (34), Pădurea Bratca (35), Pădurea Cetate (36);
- Podişul Casimcei: Celea Mare – Valea lui Ene (37);
31. Lacul Bugeac (H.G. nr. 2151/2004). Rezervaţia ocupă suprafaţa de
1434 ha şi aparţine, din punct de vedere al încadrării teritorial-administrative,
de comuna Ostrov.
Elemente specifice: zona umedă de tip lacustru; succesiunea de
asociaţii vegetale (de la cele hidrofile până la cele xerofile); asociaţia vegetală
Schoenoplectetum tabernaemontani; specia protejată Samolus valerandi;
avifauna deosebit de bogată (ex. Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus,
Botaurus stellaris, Pandion haliaëtus); speciile Lutra lutra şi Felis silvestris;
grotele şi depozitele fosilifere cu unionide şi gasteropode.
Se întâlnesc două specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi 68
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
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32. Lacul Oltina (H.G. nr. 2151/2004). Rezervaţia ocupă suprafaţa de
2290 ha şi aparţine, din punct de vedere al încadrării teritorial-administrative,
de comuna Oltina.
Elemente specifice: zona umedă de tip lacustru, zona litorală întinsă
(habitat pentru păsările limicole); asociaţiile Nymphoidetum peltatae subas.
marsileaetosum, Salicetum albae, Agropyro cristati – Kochietum prostratae;
specia protejată Marsilea quadrifolia; avifauna deosebit de bogată (specii limicole,
Cygnus olor, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Tadorna ferruginea).
Se întâlnesc o specie de plante inclusă în Lista roşie naţională, Lista roşie
europeană şi Legea nr. 462/2001, precum şi 79 specii de faună protejate prin
Legea nr. 462/2001.
33. Lacul Dunăreni (H.G. nr. 2151/2004). Rezervaţia ocupă suprafaţa de
703 ha şi aparţine teritorial-administrativ de comunele Aliman şi Ion Corvin.
Elemente specifice: zona umedă de tip lacustru; asociaţiile:
Schoenoplectetum tabernaemontani, Stipetum capillatae; speciile: Salvia
aethiopis, Samolus valerandi, Botaurus stellaris, Himantopus himantopus, Buteo
rufinus, Alcedo athis, Lutra lutra.
Se întâlnesc două specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi 66
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
34. Lacul Vederoasa (H.G. nr. 2151/2004).
Rezervaţia ocupă suprafaţa de 517 ha şi aparţine, din punct de vedere
al încadrării teritorial-administrative, de comuna Aliman.
Elemente specifice: zona umedă de tip lacustru; asociaţiile vegetale:
Calamagrosti – Salicetum cinereae, Nymphaetum albae, Myriophyllo verticillatiNupharetum luteae, Hippuridetum vulgaris; speciile: Vallisneria spiralis, Hippuris
vulgaris, Testudo graeca, Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Lutra lutra.
Se întâlnesc patru specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi 60
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
35. Pădurea Bratca (H.G. nr. 2151/2004). Rezervaţia ocupă suprafaţa
de 66,7 ha şi aparţine teritorial-administrativ de comuna Oltina.
Elemente specifice: pădurile de stejar pufos şi brumăriu de importanţă
biogeografică şi paleoecologică; asociaţiile Querco pedunculiflorae – Tilietum
tomentosae şi Paliuretum spinae-christi; habitate vitale pentru păsările de
pasaj (locuri de hrănire şi odihnă); speciile: Muscari neglectum, Corydalis
solida ssp. slivenensis, Paliurus spina-christi, Periploca graeca, Aquila
pomarina, Pernis apivorus, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus. Se întâlnesc
şase specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi 41 specii de faună
protejate prin Legea nr. 462/2001.
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36. Pădurea Cetate (H.G. nr. 2151/2004). Rezervaţia ocupă suprafaţa
de 62 ha şi aparţine, din punct de vedere al încadrării teritorial-administrative,
de comuna Oltina.
Elemente specifice: pădurile de stejar pufos şi brumăriu de importanţă
biogeografică şi paleoecologică, cu exemplare de arbori seculari; asociaţiile
Fraxino – Ulmetum şi Quercetum pedunculiflorae; speciile: Corydalis solida
ssp. slivenensis, Periploca graeca, Ruscus aculeatus; avifauna deosebit de
bogată (ex. Aquila pomarina, Pernis apivorus, Buteo rufinus, Hieraaetus
pennatus, Luscinia luscinia, Oriolus oriolus, Lulula arborea).
Se întâlnesc trei specii de plante incluse în Lista roşie naţională şi 50
specii de faună protejate prin Legea nr. 462/2001.
37. Celea Mare – Valea lui Ene (H.G. nr. 2151/2004). Rezervaţia ocupă
suprafaţa de 54 ha şi aparţine, din punct de vedere al încadrării teritorialadministrative, de oraşul Hârşova (jud. Constanţa).
Elemente specifice rezervaţiei: elemente de patrimoniu geologic,
paleontologic şi peisagistic; asociaţiile Gymnospermio altaicae – Celtetum
glabratae şi Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi; speciile: Ornithogalum
amphibolum, Gagea bulbifera, Jasminium fruticans, Celtis glabrata, Tadorna
ferruginea, Aquila pomarina, Falco peregrinus, Buteo rufinus.
Se întâlnesc 15 specii de plante incluse în Lista roşie naţională, două
specii din Lista roşie europeană şi 52 specii de faună protejate prin Legea nr.
462/2001.
*
În urma adoptării unui statut legal de conservare pentru cele 30 de arii
protejate descrise anterior este necesară aplicarea unor măsuri adecvate şi
eficiente în vederea eliminării sau reducerii impactului antropic asupra lor,
pentru menţinerea într-o stare favorabilă a speciilor, habitatelor şi peisajelor
caracteristice pentru aceste eşantioane reprezentative ale naturii dobrogene.
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The Protected Areas from Dobrogea Proposed
by the Eco-Museal Research Institute of Tulcea
Abstract

Within the process of accession to the European Union, considering the necessity of
increasing the protected areas surface and taking into account the national and global
importance of the natural and landscape heritage of the Dobrogea Plateau, the Eco-Museal
Research Institute of Tulcea elaborated 37 projects of new protected areas in Tulcea (30) and
Constanţa (7) counties. A number of 36 of these were legally approved at the national level by
the Law 5/2000 and the Government Decision 2151/2004, to these being added a nature
reserve, protected at the local level. The total area of these protected areas is of 20,658.55 ha
in the Tulcea County, respectively of 5.127 ha in the Constanţa County.
From the categories and typological point of view, within Tulcea County the landscape
nature reserves prevail (13), followed by the following types: mixed (10), botanic/forest (4),
geology/palaeontology (2), zoology-important bird areas (1), to these being added Măcin
Mountains National Park, of mixed type. Within Constanţa County prevail the zoological
(important bird areas) and landscape nature reserves (4), followed by the mixed ones (3).
Regarding the distribution of these protected areas according to the geographical units,
within Tulcea County the highest number is found in the Babadag Plateau (12), followed by the
Casimcei Plateau (9), the Niculiţel Plateau (6), the Tulcea Hills (3), the Măcin Mountains (2).
Within Constanţa County most of the protected areas are situated in the Oltina Plateau (6), one
reserve being found in the Casimcea Plateau.
The highest number of species threatened at the national level, included on the Red List
of Higher Plants of Romania (OLTEAN et alii, 1994) occurs in the Măcin Mountains National
Park (Tulcea County). The most numerous protected fauna species (79), according to the Law
462/2001, were inventoried within the Oltina Lake nature reserve (Constanţa County).
Mihai Petrescu, Cristina Dinu,
Viorel Cuzic, Valentin Panait
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Str. 14 Noiembrie, nr.5, 820009, Tulcea
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Fig. 1. Arii protejate constituite şi propuse din zona de podiş a judeţului Tulcea

Arii protejate constituite:

Fig. no 1. Protected areas legally founded and proposed from the plateau area of Tulcea County
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Situl „Horstul Dobrogean”
Mihai Petrescu, Viorel Cuzic, Valentin Panait

Introducere
În conformitate cu legislaţia de mediu naţională şi internaţională (vezi
Bibliografie), cercetările desfăşurate pe teritoriul judeţului Tulcea, în cuprinsul
horstului dobrogean, au condus la delimitarea unei zone de 84.915 ha ce
reuneşte cea mai mare parte din habitatele şi speciile de interes protectiv din
cuprinsul Dobrogei.
Materiale şi metode
În cadrul lucrării de faţă termenul de horst dobrogean se referă la ţinutul
(subregiunea) ce cuprinde Munţii Măcinului, Podişul Niculiţel, Dealurile Tulcei,
Podişul Babadag şi partea de nord a Podişului Casimcea (Figura 1), aceasta
din urmă fiind încadrată teritorial-administrativ în judeţul Tulcea (CĂLINESCU,
1969). Zona de sud a acestui din urmă podiş, deşi face parte tot din horstul
dobrogean, nu este cuprinsă în situl ce formează obiectul prezentei lucrări.
Acest sit reuneşte habitate, specii şi peisaje protejate şi / sau
reprezentative, inclusiv în afara rezervaţiilor naturale existente şi propuse,
asigurând conectarea acestora şi a majorităţii suprafeţelor cu habitate naturale
din nordul Dobrogei. În acest sens s-a recurs şi la utilizarea de coridoare
ecologice reprezentate prin vegetaţie naturală sau seminaturală. În sit nu au
fost cuprinse suprafeţe de intravilan, iar suprafaţa de terenuri agricole sau
antropizate a fost redusă la minim, prin includerea în perimetrul sitului doar a
enclavelor de acest tip. Astfel, suprafeţele de terenuri agricole sau antropizate
nu sunt reprezentative pentru patrimoniul natural. Prezenţa terenurilor arabile
explică aspectul inevitabil sinuos al limitei sitului, specific pentru habitatele
naturale de la altitudini reduse, unde fragmentarea este mult mai mare decât
în parcurile naţionale sau naturale din Carpaţi, cu aspect mult mai compact.
Situl concentrează majoritatea ariilor protejate (constituite sau propuse)
din partea de podiş a judeţului, precum şi cea mai mare parte a terenurilor de
interes peisagistic şi ecologic deosebit. Aceasta se datorează substratului
geologic variat şi reliefului relativ accidentat ce generează peisaje de mare
valoare estetică şi ecologică, reprezentative pentru habitatele de păduri,
pajişti, stâncării etc. Cea mai mare parte a sitului este constituită din suprafeţe
cu vegetaţie naturală (păduri, păşuni, tufărişuri, zone umede), stâncării, cursuri
de apă, aflate aproape în totalitate în proprietate publică, respectiv din fond
forestier proprietate de stat. Suprafeţele de păşuni şi/sau păşuni împădurite
Delta Dunării III , Tulcea, 2006, p. 41 - 57
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sunt în general în administrarea localităţilor pe al căror teritoriu se află. În sit
mai există suprafeţe extrem de reduse de terenuri agricole sau alte terenuri
antropizate ce nu au putut fi excluse datorită poziţionării lor în interiorul
suprafeţelor de habitate naturale.
Fitocenologie şi habitate
Denumirile habitatelor din cadrul sitului corespund nomenclaturii utilizate
în baza de date PHYSIS (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique),
în Rezoluţia nr. 4 / 1996 a Convenţiei de la Berna precum şi în fişele standard
utilizate pentru propunerea de noi habitate pentru Directiva Habitate, elaborate
în urma cercetărilor proprii.
Corespondenţa între asociaţiile sinonime şi încadrarea fitocenologică a
cenotaxonilor au fost efectuate, în principal, în baza publicaţiilor Sintaxonomia
grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării (SANDA, ARCUŞ, 1999),
Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România (SANDA,
2002), precum şi a altor lucrări (DIHORU, DONIŢĂ, 1970; HOREANU, 1976 A,
1976 B). În lucrare a fost acordată prioritate denumirilor asociaţiilor aşa cum
sunt menţionate în baza de date PHYSIS, chiar dacă în alte publicaţii unele
dintre acestea sunt considerate subasociaţii sau sinonime cu alte comunităţi
vegetale. Nomenclatura botanică este în conformitate cu lucrările: Flora
ilustrată a României (CIOCÂRLAN, 2000); Flora R.S.R. (SĂVULESCU, 1976);
Flora şi vegetaţia Podişului Babadag (DIHORU, DONIŢĂ, 1970); Lista roşie a
plantelor superioare din România (OLTEAN et alii, 1994), Conspectul
cormofitelor spontane din România (SANDA, 1998).
În cercetările de teren s-au folosit două metode, în funcţie de importanţa
conservativă şi mărimea zonelor studiate din cadrul sitului.
Prima metodă are un caracter detaliat, constând în efectuarea de
releveuri prin utilizarea scării pentru acoperire Braun – Blanquet, considerată
mai obiectivă (IVAN, 1979). Această metodă detaliată a fost utilizată îndeosebi
în cazul rezervaţiilor naturale, a zonelor de conservare specială şi/sau în cazul
unor asociaţii/habitate ce nu au fost identificate decât în zonele de protecţie
(tampon) ale sitului.
Cea de-a doua metodă are un caracter de recunoaştere, fiind în
conformitate cu unele lucrări de fitocenologie (IVAN, 1979), inventarierea
asociaţiilor/habitatelor fiind făcută fără efectuarea de releveuri complete, cu
notarea pentru fiecare asociaţie a câtorva specii comune şi îndeosebi a
taxonilor ameninţaţi cu dispariţia, în cele mai multe cazuri fiind înregistrată şi
acoperirea acestora. Acest tip de cercetare a fost utilizat îndeosebi pentru
verificarea în teren a poligoanelor trasate pe hărţile satelitare sau a fost utilizat
în fazele incipiente ale cercetărilor, atât în rezervaţiile naturale constituite sau
propuse, cât şi în afara acestora.
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În lucrarea de faţă, datorită caracterului său de sinteză, sunt menţionate
doar cele mai importante specii inventariate prin aceste două metode, lista
completă de specii, abundenţa – dominanţa acestora urmând a face obiectul
unor publicaţii ulterioare detaliate.
Cartografie
Delimitarea sitului s-a făcut în sistem GIS, pe baza hărţilor satelitare
LANDSAT 2000, a suportului topografic sc. 1:100.000 ale Ministerului Apelor
şi Protecţiei Mediului, a hărţii administrativ-teritoriale a judeţului Tulcea, sc.
1:100.000 şi a hărţilor topografice sc. 1:25.000. Cartarea habitatelor (Figura 3)
s-a făcut în principal prin observaţii proprii în teren, pentru ecosistemele
forestiere din Podişul Babadag fiind utilizată şi harta asociaţiilor vegetale din
lucrarea Flora şi vegetaţia Podişului Babadag (DIHORU, DONIŢĂ, 1970). De
asemenea a fost utilizată, orientativ, şi harta din lucrarea Vegetaţia României
(DONIŢĂ et alii, 1992).
În cadrul acestei acţiuni au fost delimitate categoriile superioare de
habitat protejate prin Rezoluţia nr. 4 /1996 a Convenţiei de la Berna (tipurile
principale de habitate, cu întinderi apreciabile), respectiv 34.9 Continental
steppes, 41.2 Oak-hornbeam forests, 41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods, 93 Wooded steppe. În cazul existenţei unor
suprafeţe reduse dintr-un tip de habitat situate în interiorul unui alt habitat de
mare întindere, în cadrul cartării au fost luate în considerare numai acestea
din urmă, fiind necesară pe viitor o cartare mai detaliată. Astfel, de exemplu,
dacă într-o suprafaţă întinsă din habitatul 41.7 Thermophilous and supraMediterranean oak woods a fost identificat un habitat de tip 34.9 Continental
steppes, estimat a avea orientativ o arie sub 10% din aceasta, poligonul
respectiv a fost considerat ca fiind încadrat în primul habitat.
În cadrul hărţii habitatelor poligoanele ce reprezintă habitatul 93
Silvostepă, având în vedere marea complexitate a acestuia în raport cu
celelalte habitate, în cazul în care nu a fost posibilă separarea habitatelor de
stepă (34.9) de cele de rarişti de silvostepă (93), datorită aspectului mozaicat,
poligonul a fost încadrat în habitatul majoritar ca suprafaţă.
Coridoare ecologice
Coridoarele ecologice au fost delimitate conform categoriilor de
vegetaţie menţionate în articolul 15 din Ordonanţa de Urgenţă 236/2000, fiind
constituite din vegetaţie naturală şi/sau seminaturală situată în lungul
cursurilor de apă permanente sau temporare, benzi sau fâşii de vegetaţie
ierboasă, arbustivă sau forestieră şi în cazuri extreme, în lipsa altor variante
posibile, din vegetaţia mai mult sau mai puţin naturală din lungul căilor de
comunicaţie sau de la marginea terenurilor agricole.
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Utilizarea acestor coridoare ecologice, uneori relativ înguste, a fost
singura posibilitate de conectare, prin intermediul unor zone de vegetaţie
naturală şi/sau seminaturală, a suprafeţelor de pajişti stepice şi/sau păduri din
Dobrogea de Nord, ce au un aspect adesea fragmentat.
Rezultate şi discuţii
Situl „Horstul Dobrogean” reuneşte o serie de bunuri ale patrimoniului
natural ce îi conferă o valoare ecologică remarcabilă, reprezentată prin:
a. Patrimoniul natural şi peisagistic al horstului dobrogean, diferit de cel
cuprins în restul parcurilor naţionale/ naturale româneşti existente, cu excepţia
Parcului Naţional Munţii Măcinului, în care nu se regăsesc însă numeroase bunuri
ale patrimoniului natural şi peisagistic din situl „Horstul Dobrogean”. Acest sit
conservă habitate, asociaţii vegetale şi specii ameninţate şi/sau reprezentative
pentru unitatea biogeografică a Podişului Dobrogean, din care multe sunt
endemice, ce nu se regăsesc în ariile protejate existente, naţionale sau europene.
b. Specii şi habitate, în primul rând cele ce necesită constituirea de arii
speciale de conservare şi arii de protecţie avifaunistică (conform Legii nr.
462/2001 şi Ordinului nr. 1198/ 2005 al M.M.G.A.), taxoni protejaţi prin
convenţiile internaţionale la care statul român a aderat, specii din listele roşii
naţionale, precum şi în general specii şi habitate rare sau reprezentative. Pentru
majoritatea acestor habitate (şi pentru numeroase specii, îndeosebi de plante)
situl include cea mai mare parte şi/sau totalitatea arealului naţional şi chiar
mondial, având în vedere marea lor specificitate pentru Podişul Dobrogean.
c. Aria de protecţie avifaunistică „Pădurea Babadag – Niculiţel”, de
importanţă europeană (Important Bird Areas in Europe, 2000) şi cele două
masive forestiere din sit, ce reprezintă cele mai întinse păduri de tei din Europa.
d. 22 de rezervaţii legal constituite (Legea nr. 5/2000, H.G. 2151/2004)
de importanţă naţională, o rezervaţie protejată la nivel local, precum şi patru
rezervaţii propuse (Figura 2).
e. Numeroase alte bunuri ale patrimoniului natural aflate în afara ariilor
protejate existente, îndeosebi a speciilor de faună, pentru care situl are şi rolul
de coridor ecologic care permite schimbul de gene între populaţiile aceleiaşi
specii situate în ariile protejate existente.
Patrimoniul natural al sitului
În continuare vor fi succint descrise principalele bunuri ale patrimoniului
natural din sit ce conferă acestuia o importanţă naţională şi/sau internaţională.
A. Geologie şi paleontologie
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Acest sit de importanţă comunitară cuprinde în cadrul său, conform
literaturii de specialitate (MUTIHAC, 1990; OAIE, 1993; IONESI, 1994),
elemente ce aparţin:
● Masivului Central Dobrogean (delimitat la nord de falia PeceneagaCamena şi la sud de falia Capidava-Ovidiu) – partea de nord, caracterizată
prin aflorarea soclului de vârstă precambriană pe suprafeţe întinse, cutat în
ciclul tectonic Caledonian (Orogenul Baikalian – 540 milioane de ani), şi printr-o
cuvertură de vârstă Jurasică distribuită fragmentar. În cadrul acestui sit sunt
protejate în aflorimente următoarele depozite de vârstă:
– Neoproterozoică (Proterozoic superior – 1050-570 milioane de ani)
alcătuite din microconglomerate, argilite, argile roşii şi verzi ş.a., cu specii de
protozoare (Leiominuscula rugosa, Margominuscula rugosa, Lophominuscula
prima ş.a.);
– Cretacică (etajele Apţian-Santonian – 121-83 milioane de ani)
alcătuite din argile caolinoase policolore, nisipuri, pietrişuri, conglomerate,
gresii glauconitice, gresii calcaroase ş.a., cu specii de lamelibranchiate
(Pycnodonta vesicularis, Inoceramus cripsi ş.a.), amoniţi (Calycoceras
newboldi spinosa, Turrilites sp. ş.a.) etc.;
– Cuaternară (1,8-0,01 milioane de ani) alcătuite din loess;
● Orogenului Nord Dobrogean (situat la nord de falia PeceneagaCamena) – partea centrală şi de sud, reprezentată prin depozite de vârstă
precambriană, paleozoică şi mezozoică, străbătute de intruziuni şi extruziuni
de roci eruptive puternic cutate în mai multe faze tectogenetice (mai
importante fiind cele aparţinând ciclurilor tectonice: Hercinic – 360-325
milioane de ani şi Alpin – 205-96 milioane de ani), în cadrul acestui sit fiind
protejate în aflorimente, următoarele depozite de vârstă:
– Paleozoică (570-230 milioane de ani), în cadrul unităţilor de Măcin şi
de Tulcea, alcătuite din roci bazice, granite, riolite ş.a., cât şi din calcare
dolomitice, argile, şisturi argiloase, cuarţite, calcişisturi, cu specii aparţinând
clasei Crinoideea („crini de mare”) şi încrengăturii Conodontochordata
(vertebrate marine primitive) caracteristice etajelor Silurian-Carbonifer (438286 milioane de ani);
– Triasică (248-213 milioane de ani), caracteristice, în special, unităţilor
de Niculiţel şi de Tulcea, ce sunt alcătuite atât din roci vulcanice, cât şi din
gresii silicioase, marnoargile, calcare, calcare nodulare, marne ş.a., ce conţin
fosile de lamelibranchiate (Daonella sp., Posidonia sp., Halobia styriaca ş.a.)
şi de amoniţi (Tirolites haueri, Sturia sansovinii, Trachyceras aon, Trachyceras
furcatum, Joanites klipsteini, Monophyllites aonis ş.a.);
– Jurasică (205-135 milioane de ani) cu o răspândire limitată şi intens
erodate, caracteristice unităţilor de Măcin şi de Tulcea, ce sunt alcătuite în
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principal din gresii şi calcare organogene, cu fosile de lamelibranchiate,
amoniţi (Holcophylloceras zignodianum, Proarcestes auseanus, Tropidoceras
masseanum, Uptonia regnardi, U. jamesoni ş.a.);
– Cretacică (135-65 milioane de ani) caracteristice, în special, unităţii
Tulcea (Bazinul Babadag); sunt alcătuite din calcare organogene, calcare
grezoase gălbui şi albe, conglomerate, marno-calcare, ce conţin o bogată
faună fosilă de lamelibranchiate (Inoceramus cripsi, Inoceramus labiatus, I.
lamarcki, I. costellatus ş.a.), amoniţi (Hypoturrilites manteli ş.a.) şi
echinoderme (Epiaster rincordeanus ş.a.), caracteristică etajelor AlbianSantonian (108-83 milioane de ani);
– Cuaternară (1,8-0,01 milioane de ani) alcătuite din strate de loess.
B. Floră – specii ameninţate
Listele speciilor de plante ameninţate se regăsesc în cea mai mare parte
în alte publicaţii (PETRESCU, 1995 A, 1995 B, 1996, 2000-2001, 2004 A,
2004 B, 2006).
Acest sit este singurul din ţară în care au fost identificate speciile
ameninţate Sophora jaubertii (protejată în rezervaţia Körum Tarla, inclusă în
sit) şi Artemisia pedemontana (A. caucasica), specie considerată extinctă
(OLTEAN et alii, 1994), regăsită recent, în anul 2004, în staţiunea clasică prin
cercetări proprii.
Numeroase specii ameninţate, existente în sit, nu se mai întâlnesc în
ariile protejate existente în ţară (cu excepţia unor taxoni întâlniţi în câteva
rezervaţii din Dobrogea, neincluse în sit) sau în unele cazuri chiar din Europa,
cum sunt: Campanula romanica, Agropyron brandzae, Dianthus nardiformis,
Galanthus plicatus, Moehringia grisebachii, Asphodeline lutea, Crocus
chrysanthus, Achillea clypeolata, Celtis glabrata, Centaurea napulifera, Gagea
szovitzii, Iris suaveolens, Iris sintenisii, Festuca callieri, Koeleria lobata,
Minuartia adenotricha, Ononis pusilla, Ornithogalum sibthorpii, Pimpinella
tragium ssp. litophila, Satureja caerulea, Silene compacta, Stachys
angustifolia, Thymus zygioides.
În cuprinsul acestui sit se regăsesc 84 de specii din lista roşie naţională
(OLTEAN et alii, 1994), identificate prin studii proprii, dintre care:
– 12 specii sunt protejate prin convenţii internaţionale (Directiva
Habitate; Legea nr. 462/2001 – Ordinul 1198/ 2005 al M.M.G.A.; Convenţia
CITES – Legea nr. 69/1994; Convenţia de la Berna – Legea nr. 13/1993,
Rezoluţia nr. 6/1998);
– şapte specii figurează în lista roşie europeană (European Red List of
Globally Threatened Animals and Plants, 1991).
– 65 specii sunt ameninţate la nivel naţional (OLTEAN et alii, 1994).
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La acestea se adaugă numeroase alte specii ameninţate, citate în
literatură (DIHORU, DONIŢĂ, 1970) pentru zone cuprinse în sit, a căror
existenţă în cadrul acestuia necesită confirmări de dată recentă.
C. Asociaţii vegetale
„Horstul Dobrogean” constituie singurul sit natural din ţară şi din Europa
în care au fost identificaţi cenotaxonii: Agropyro brandzae – Thymetum
zygioidi subas. artemisietosum caucasicae şi, conform unor autori
(HOREANU, 1976 A), variantele cloritofilum (specifice Podişului Casimcei) ale
asociaţiilor Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi şi Festucetum callieri,
acestea din urmă fiind protejate în prezent doar în câteva rezervaţii naturale
incluse în sit.
Tot aici se găseşte şi cea mai mare parte a arealului naţional al unor
cenotaxoni endemici pentru Dobrogea (SANDA, ARCUŞ, 1999), cum sunt
asociaţiile incluse în alianţele Pimpinello – Thymion zygioidi, Asparago
verticillati – Paliurion şi în subalianţa Carpino – Tilienion tomentosae, sau al
unor asociaţii regionale, specifice Dobrogei (DIHORU, DONIŢĂ, 1970), cum ar
fi Stipo ucrainicae – Festucetum valesiacae. La acestea din urmă se adaugă
subasociaţiile dobrogicum ale asociaţiilor vegetale Botriochloetum ischaemi,
Chrysopogonetum grylli, Stipetum capillatae, Festucetum valesiacae
(DIHORU, DONIŢĂ, 1970; HOREANU, 1976 A; SANDA, ARCUŞ, 1999).
D. Habitate
În urma cercetărilor întreprinse a fost elaborată o hartă a habitatelor
sitului „Horstul Dobrogean” (Figura 1) şi o situaţie sistematizată a suprafeţelor
ocupate de acestea, redată în următorul tabel:
Denumire habitat / teren antropizat
! 34.9 Continental steppes (Stepe continentale)
! 93 Woodedsteppe (Silvostepe)
! 41.2 Oak-hornbeam forests (Paduri de stejar şi carpen)
! 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak
woods (Paduri termofile si submediteraneene de stejar)
Zonă umedă
Stepă plantată
Coridor ecologic
Teren antropizat
Plantaţie
Teren agricol
Vegetaţie antropizată
TOTAL

Suprafaţa (ha)
13.838,5308
12.370,2692
20.880,9091
33.526,2193

%
16,30
14,57
24,59
39,48

200,7066
1.895,3335
215,6350
4,8691
1.742,9573
122,5402
117,1444
84.915,1145

0,24
2,23
0,25
0,005
2,05
0,14
0,135
100
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Cea mai mare parte din suprafaţa totală a sitului de 84.915,1145 ha,
respectiv 80.615,9284 ha (94,94 %) este ocupată de habitate periclitate,
protejate pe plan internaţional (Rezoluţia nr. 4 /1996 a Convenţiei de la Berna)
şi/sau naţional (Legea nr. 462 /2001 – Ordinul nr. 1198/2005). Acestea sunt:
! 41.7 – Păduri termofile şi submediteraneene de stejar (39,48 %), ! 41.2 –
Păduri de stejar şi carpen (24,59), ! 34.9 – Stepe continentale (16,30 %) şi !
93 – Silvostepe (14,57 %).
La acestea se adaugă zone umede cu 200,7066 ha (0,24 %) şi stepă
plantată cu 1895,3335 ha (2,23 %) (în care apar atât habitate naturale cât şi
plantaţii). Restul suprafeţei (2,6 %) este reprezentată prin coridoare ecologice –
215,6350 ha şi diferite tipuri de terenuri antropizate: 1742,9573 ha – plantaţii;
122,5402 ha – teren agricol; 117,1444 ha – vegetaţie antropizată; 4,8691 ha –
teren antropizat.
Habitatele 41.2 şi subtipurile habitatelor 41.7, 34.9, 93 au fost propuse şi
transmise forurilor competente pentru includerea lor în Directiva Habitate,
inclusiv habitatele descrise recent (PETRESCU, 2006): Dobrogean Celtis
glabrata wood (Păduri de Celtis glabrata din Dobrogea) şi Dobrogean wooded
steppe (Silvostepă din Dobrogea).
Majoritatea habitatelor şi/sau subtipurilor acestora sunt descrise în baza
de date PHYSIS, cele precedate de semnul „!” fiind protejate prin Rezoluţia nr.
4/1996 (R4) a Convenţiei de la Berna. Excepţie fac subtipurile de habitat fără
cod, ce au fost descrise recent (PETRESCU, 2006) şi care nu figurează în
baza de date PHYSIS. Habitatele subliniate sunt de interes comunitar fiind
menţionate în Legea nr. 462/2001 – Ordinul nr. 1198/2005 al M.M.G.A.
(L462), acestea fiind precedate de codul Natura 2000, inclusiv cele aflate în
curs de negociere cu Uniunea Europeană.
Situl reuneşte habitate întâlnite numai în Dobrogea, pe plan mondial
(opt habitate) sau la nivel naţional (trei habitate), respectiv, răspândite în
România predominant în această provincie (două habitate). Situaţia este
realizată în mod orientativ, în conformitate cu baza de date PHYSIS, cu
excepţia habitatelor fără cod. Pentru determinarea riguroasă a procentelor din
arealul naţional sau mondial al habitatelor conservate în cadrul sitului este
necesară o cartare la nivelul ţării şi al statelor învecinate. Aceste habitate sunt
reprezentate prin:
a) Habitate întâlnite numai în Dobrogea, pe plan mondial:
34.9211 Stepe vest pontice de Thymus zygioides – cea mai mare parte a
arealului mondial este cuprinsă în sit;
41.1F
Pădure de fag din Dobrogea – o proporţie importantă din arealul
mondial este cuprins în sit;
41.76831 Păduri de gorun cu Paeonia peregrina din Dobrogea – cea mai
mare parte a arealului mondial este cuprinsă în sit;
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41.76832 Păduri de gorun, tei, cărpiniţă, frasin din Dobrogea – cea mai mare
parte a arealului mondial este cuprinsă în sit;
41.76833 Păduri de stejar brumăriu, tei, cărpiniţă din Dobrogea – cea mai
mare parte a arealului mondial este cuprinsă în sit;
41.73724 Păduri moesice de stejar pufos cu Galium dasypodum – cea mai
mare parte a arealului mondial este cuprinsă în sit;
Silvostepă din Dobrogea – încadrat în habitatul 93.2 Silvostepă ponto-sarmatică
– cea mai mare parte a arealului mondial este cuprinsă în sit;
Păduri de Celtis glabrata din Dobrogea – o proporţie importantă din arealul
mondial este cuprins în sit.
b) Habitate întâlnite numai în Dobrogea (la nivel naţional) şi în alte
ţări:
31.8B731 Tufărişuri vestpontice de Jasminium fruticans şi Paliurus spinachristi – Dobrogea românească şi bulgărească – areal mondial
parţial inclus în sit;
41.76813 Păduri moesico-danubiene de amestec cu gârniţă – Dobrogea,
Bulgaria – cea mai mare parte a arealului naţional este inclusă în
sit;
41.73723 Păduri moesice de stejar pufos cu Paeonia peregrina – Dobrogea,
Bulgaria – cea mai mare parte a arealului naţional este inclusă în sit.
c) Habitate întâlnite predominant în Dobrogea (la nivel naţional) şi în
alte ţări:
34.92
Stepe ponto-sarmatice, inclusiv subtipul 34.9213 Stepe vestpontice
de colilie – sudul, sud-estul şi centrul României, Bulgaria, Rusia,
Ucraina – cea mai mare parte a arealului naţional este inclusă în sit;
41.2C22 Păduri de gorun cu carpen din Moldova şi Muntenia – Dobrogea,
Muntenia, Moldova, Republica Moldova – cea mai mare parte a
arealului naţional este inclusă în sit;
Lista habitatelor sitului
Habitatele din cadrul sitului (Figura 3) sunt repartizate astfel:
- 16 subtipuri incluse în 9 habitate de interes comunitar – protejate prin
Legea nr. 462/2001 – Ordinul nr. 1198/2005 al M.M.G.A. (L462) şi/sau
propuse pentru includere în manualul EUR 27 – ce cuprind cinci habitate
protejate prin Rezolutia nr. 4/1996 a Convenţiei de la Berna (R4);
- trei subtipuri incluse în două habitate protejate prin Rezoluţia nr. 4/
1996 a Convenţiei de la Berna;
- patru subtipuri incluse în trei habitate neprotejate.
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Încadrarea unor tipuri de vegetaţie de mai jos în categoria habitatelor de
interes comunitar (Ordinul nr. 1198/2005 al M.M.G.A.) este făcută în baza
lucrărilor Habitatele din România (HR), Manualul de Interpretare a Habitatelor din
Uniunea Europeană – EUR 25, inclusiv a descrierilor de habitate aflate în curs de
negociere cu U.E. pentru includere în manualul EUR 27.
La centralizarea statistică a numărului de subtipuri de habitate au fost
luate în considerare numai habitatele şi/sau subtipurile distincte ale acestora,
între care nu există suprapuneri, cu excepţia subtipului 34.92 care, în afară de
subtipurile componente 34.9211 şi 34.9213 din alianţele Pimpinello – Thymion
zygioidi, respectiv Stipion lessingianae, mai cuprinde şi numeroase alte
asociaţii din alianţele Festucion valesiacae şi Artemisio – Kochion.
Conform unor autori (HR) asociaţia Quercetum farnetto – cerris,
sinonimă (SANDA, ARCUŞ, 1999) cu cenotaxonul Carici – Quercetum
frainetto (habitatul 41.76813), întâlnit pe teritoriul sitului, se încadrează în tipul
9280 Quercetum frainetto woods descris în manualul EUR25. Acest din urmă
habitat este dominat însă de specii din genul Fagus ceea ce face improprie
includerea subtipului 41.76813. Habitatul 93.2 Ponto-Sarmatic wooded
steppes, în care se încadrează subtipul Dobrogean wooded steppe
(Silvostepă din Dobrogea), se află în curs de negociere în cadrul comitetului
habitate sub aceeaşi denumire, având codul (Natura 2000) 40DO. Subtipurile
habitatului 41.7683 Dobrogean oriental hornbeam–lime–oak–ash forests
(respectiv 41.76831, 41.76832, 41.76833), având aceeaşi denumire şi codul
(Natura 2000) 91DA sunt de asemenea în curs de negociere, pentru acestea
existând şi alternativa includerii în habitatul 91MO Pannonian-Balkanic turkey
oak–sessile oak forests, în varianta extinsă (cod 41.76). Subtipul de habitat
41.2C South eastern oak–hornbeam forests este propus pentru includerea în
habitatul 91YO Dacian oak–hornbeam forests.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, în viitor sunt posibile
modificări de încadrare în lista habitatelor sitului în ceea ce priveşte
corespondenţa cu habitatele de interes comunitar, aflate în faza de negociere
cu U.E. În schimb, încadrarea în subtipurile de habitate descrise şi codificate
conform bazei de date PHYSIS este puţin probabil să sufere modificări.
În continuare este prezentată lista habitatelor sitului, respectiv:
a) Habitate de interes comunitar (a căror conservare necesită
constituirea de arii speciale de conservare):
L462: 40CO* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice (conform HR şi
descrierilor aflate în faza de negociere cu U.E.) – R4 – cod 31.8B7:
o 31.8B7 Ponto-Sarmatic deciduous thickets
- 31.8B711 Ponto-Sarmatic dwarf almond scrub
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(Tufărişuri ponto-sarmatice de migdal pitic)
- 31.8B721 Ponto-Sarmatic hawthorn–blackthorn scrub
(Tufărişuri ponto-sarmatice de păducel şi porumbar)
- 31.8B731 Western Pontic jasmine–Christ’s thorn scrub (Tufărişuri
vestpontice de Jasminium fruticans şi Paliurus spina-christi)
EUR 27: 40DO Silvostepe ponto-sarmatice (conform descrierilor
pentru manualul EUR 27) – R4:
o ! 93 WOODED STEPPE (Silvostepe)
- 93.2 Ponto-Sarmatic wooded steppe – Dobrogean wooded steppe
(Silvostepă din Dobrogea)
L462:
62CO* (6290) Stepe ponto-sarmatice
(conform HR şi
descrierilor aflate în faza de negociere cu U.E) – R4 – cod 34.92:
o ! 34.9 Continental steppes (Stepe continentale)
- 34.92
Ponto-Sarmatic steppes (Stepe ponto-sarmatice)
- 34.9211 Western Pontic thyme steppes (Stepe vestpontice de
Thymus zygioides)
- 34.9213 Western Pontic feathergrass steppes (Stepe vestpontice de
colilie)
L462: 91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
(sinonim în HR cu 91 AA Eastern white oak woods) – R4:
o ! 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (Păduri
termofile şi submediteraneene de stejar)
- 41.73723 Moesian Paeonia peregrina–white oak woods (Păduri
moesice de stejar pufos cu Paeonia peregrina)
- 41.73724 Moesian Galium dasypodium–white oak woods (Păduri
moesice de stejar pufos cu Galium dasypodum)
EUR 27: 91DA Păduri dobrogene de cărpiniţă–tei–stejar (conform
descrierilor pentru manualul EUR 27) – R4:
o ! 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (Păduri
termofile şi submediteraneene de stejar)
- 41.76831 Dobrogean paeonia sessile oak forests (Păduri de gorun cu
Paeonia peregrina din Dobrogea)
- 41.76832 Dobrogean sessile oak–lime–oriental hornbeam–ash
forests (Păduri de gorun, tei, cărpiniţă, frasin din Dobrogea)
- 41.76833 Dobrogean Quercus pedunculiflora–lime–oriental hornbeam
forests (Păduri de stejar brumăriu, tei, cărpiniţă din
Dobrogea)
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L 462: 91IO* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus
spp. (conform HR, EUR 25, EUR 27) – R4:
o ! 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (Păduri
termofile şi submediteraneene de stejar)
- 41.7A221 Pontic Acer tataricum – Quercus pedunculiflora steppe
woods (Păduri pontice de silvostepă de stejar brumăriu cu
arţar tătăresc)
EUR 27: 91MO Păduri panonic-balcanice de cer şi gorun (conform
descrierilor pentru manualul EUR 27) – R4:
o ! 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (Păduri
termofile şi submediteraneene de stejar)
- 41.76813 Moesio-Danubian mixed oak Quercus frainetto forests
(Păduri moesico-danubiene de amestec cu gârniţă)
L 462: 91XO Păduri dobrogene de fag (conform noilor descrieri
aprobate de Comitetul Habitate) – R4 – cod 41.1F:
o ! 41.1 Beech forests (Păduri de fag)
- 41.1F
Dobrogea beech forest (Pădure de fag din Dobrogea)
EUR 27: 91YO Dacian oak–hornbeam forests (conform descrierilor
pentru manualul EUR 27) – R4:
o ! 41.2 Oak–hornbeam forests (Păduri de stejar şi carpen)
- 41.2C22 Moldo-Muntenian sessile oak–hornbeam forests (Păduri de
gorun cu carpen din Moldova şi Muntenia)
b) Habitate protejate prin Convenţia de la Berna – Rezoluţia nr.
4/1996 – R4:
o ! 24.2 River gravel banks (Maluri de râu din pietriş)
- 24.21
Unvegetated river gravel banks (Maluri de râu din pietriş
fără vegetaţie)
- 24.22
Vegetated river gravel banks (Maluri de râu din pietriş
acoperite cu vegetaţie)
o ! 65 CAVES
- 65.22
Continental bat caves (Peşteri continentale cu lilieci)
c) Habitate neprotejate :
o Dobrogean Celtis glabrata woods (Păduri de Celtis glabrata din
Dobrogea)
o 53.11 Common reed beds (Stufărişuri de Phragmites australis)
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- 53.1111 Freshwater Phragmites beds (Stufărişuri de Phragmites sp.
de apă dulce)
- 53.1121 Dry freshwater Phragmites beds (Stufărişuri de Phragmites
sp. de apă dulce pe soluri uscate)
o 54.1 Springs (Izvoare)
E. Faună
Listele speciilor de faună sunt publicate în cea mai mare parte în
prezentul volum (CUZIC, PETRESCU, 2006).
Pentru teritoriul sitului şi trei zone învecinate sunt citate 941 de specii de
lepidoptere, din care trei taxoni sunt noi pentru ştiinţă (WIESER et alii, 2000).
Până în prezent în cadrul sitului au fost inventariate şapte specii de
reptile protejate pe plan naţional şi internaţional (din care două figurează în
Anexa 2 din Ordinul nr. 1198/2005 al M.M.G.A. – Legea nr. 462/2001, iar cinci
taxoni sunt incluşi în Anexa 3).
Situl reuneşte 87 de specii de păsări protejate pe plan internaţional şi
naţional (dintre care 34 sunt cuprinse în Anexa 2 din Ordinul 1198/2005 –
Legea nr. 462/2001, iar 53 figurează în Anexa 3). Trebuie menţionat că
masivele forestiere cuprinse în sit sunt considerate ca arii ce necesită o
conservare prioritară, cunoscute pe plan european sub denumirea de
„Pădurea Niculiţel–Babadag” şi care sunt cuprinse în lista zonelor de
importanţă avifaunistică din Europa (Important Bird Areas in Europe). Acestea
sunt echivalente cu ariile de protecţie specială avifaunistică menţionate în
Ordinul nr. 1198/2005 – Legea nr. 462/2001. Situl este traversat de importante căi de migraţie pentru speciile de faună, între zona de podiş a judeţului
Tulcea şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării sau alte zone naturale din ţară,
respectiv din Europa. Astfel, este important de menţionat că pe teritoriul sitului
trec trei din cele patru căi de migraţie ale avifaunei (şi implicit cea mai mare
parte a speciilor de păsări migratoare) de pe teritoriul României, cum sunt
drumul estelbic, pontic, respectiv sarmatic (CIOCHIA, 1984).
La acest inventar, conform studiilor proprii şi literaturii (CUZIC,
DRĂGAN, 2000; CUZIC, MARINOV, 2002), se pot adăuga 15 specii de
mamifere, din care nouă sunt protejate inclusiv pe plan internaţional,
respectiv: una este inclusă în Anexa 2 din Ordinul nr. 1198/2005 – Legea nr.
462/2001, şase specii sunt menţionate în Anexa 4 a acestuia, iar două sunt
protejate prin Convenţia de la Berna (Anexa III). Unele dintre aceste specii de
faună au fost semnalate numai în Dobrogea, inclusiv pe teritoriul sitului.
Concluzii
Studiile desfăşurate în cuprinsul sitului „Horstul Dobrogean” au scos în
evidenţă valoarea remarcabilă a acestuia din punct de vedere geologic,
paleontologic şi peisagistic, o importanţă deosebită prezentând numeroasele
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specii şi habitate protejate pe plan naţional şi european, ce conferă acestui
perimetru un caracter reprezentativ pentru regiunea biogeografică stepică, în
care se încadrează cea mai mare parte a Dobrogei.
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The „Dobrogean Horst” Site
Abstract

The studies necessary, undertaken in the Tulcea County, within the Dobrogean horst,
led to the identification of an area of 84.915 ha that meets the criteria required for the sites of
community interest. Thus, 94.94 % from the total area of this site is represented by endangered
habitats, globally and/or nationally protected (Resolution 4/1996 of the Berne Convention, Law
462/2001 – Order 1198/2005).
The 24 habitats subtypes that were inventoried so far are framed into: nine habitats of
community interest, two habitats protected by the Berne Convention and three unprotected
habitats. To this there can be added numerous protected species, such as: 84 plant species (19
taxa globally protected), including two species from the Annexes 2 and 3, Order 1198/2005 –
Law 462/2001), seven reptile species (two species from the Annex 3 – Order 1198/2005 – Law
462/2001 and five species from the Annex 4), 87 bird species (34 species from the Annex 3 –
Order 1198/2005 – Law 462/2001 and 53 species from the Annex 4), 9 mammal species (one
species from the Annex 3 – Order 1198/2005 – Law 462/2001, six species from the Annex 5
and two species protected by the Berne Convention – Annex III). There are also quoted
(WIESER et alii, 2000) from the site area and its neighbourhood, 941 lepidoptera species
(among which three taxa are new for science).
Within this site occurs the largest part or the whole national and even global range of
some habitats and species, specific for the Dobrogea Plateau. The site includes the important
bird area „Pădurea Babadag - Niculiţel”, of European importance, as well as 27 nature reserves,
of them 22 are legally approved, one is locally protected and four are proposals.

Mihai Petrescu, Viorel Cuzic, Valentin Panait
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
Str. 14 Noiembrie, nr.5, 820009, Tulcea
Tel. 0240-513231
e-mail: naturale@icemtl.ro

Fig. 1. Sectoarele sitului "Horstul Dobrogean"
Fig. no 1. The sectors of the site "Horstul Dobrogean"
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Autori: Mihai Petrescu, Sophie Collette, Valentin Panait (ICEM Tulcea)
Plan de situaţie realizat pe baza imaginilor satelitare LANDSAT 7-ETM 2000, a suportului topografic,
scara 1:1000000 şi a hărţii asociaţiilor lemnoase din Podişul Babadag (DIHORU, DONIŢĂ, 1970)

Fig. 2. Zonarea internă a sitului "Horstul Dobrogean"
Fig. no 2. Nature reserves and buffer zones of the site "Horstul Dobrogean"
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12 - Dalul Sarica
13 - Uspenia
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18 - Dealul Mândreşti
19 - Măgurele
20 - Mănăstirea Cocoş
22 - Carasan-Teke
23 - Valea Ostrovului

B. de importanţă locală:
27 - "La Monument" - Niculiţel

Rezervaţii propuse:
24 - Arleanca
25 - Dealul Lung
26 - Coşarul Mare
27 - Dealul Izvorului

Autori: Mihai Petrescu, Sophie Collette, Valentin Panait (ICEM Tulcea)
Plan de situaţie realizat pe baza imaginilor satelitare LANDSAT 7-ETM 2000, a suportului topografic,
scara 1:1000000 şi a hărţii asociaţiilor lemnoase din Podişul Babadag (DIHORU, DONIŢĂ, 1970)

Fig. 3. Harta habitatelor sitului "Horstul Dobrogean"
Fig. no 3. The habitats map of the site "Horstul Dobrogean"
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limita sitului

Habitate protejate prin Convenţia de la Berna (Rezoluţia nr. 4/1996),
Legea nr. 462/2001 - Ordinul MMGA nr. 1198/2005 şi/sau propuse
pentru manualul EUR27
!34.9 Continental steppes (Stepe continentale) - cod N200062CO*(6290) - subtipurile:
•
34.92 Ponto-Sarmatic steppes (Stepe ponto-sarmatice)
•
34.9211 Western Pontic thyme steppes (Stepe vestpontice de Thymus
zygioides)
•
34.9213 Western Pontic feathergrass steppes (Stepe vestpontice de colilie)
În complex, pe suprafeţe restrânse (necartabile) cu subtipurile (cod N2000-40
CO*):
•
31.8B711 Ponto-Sarmatic dwarf almond scrub (Tufărişuri ponto-sarmatice de
migdal pitic)
•
31.8B721 Ponto-Sarmatic hawthorn - blackthorn scrub (Tufărişuri pontosarmatice de păducel şi porumbar)
•
31.8B731 Western Pontic jasmine Christ's thorn scrub (Tufărişuri vestpontice
de Jasminium fruticans şi Paliurus spina-christi)

!93 Woodedsteppe (Silvostepe) - cod N2000-40DO

•
93.2 Ponto-Sarmatic woodedsteppe (Silvostepă ponto-sarmatică)

!41.2 Oak-hornbeam forests (Păduri de stejar şi carpen) - cod N200091YO - subtipul:
•
41.2C22 Moldo-Muntenian sessile oakhornbeam forests (Păduri de gorun cu
carpen din Moldova şi Muntenia), în complex, pe suprafeţe restrânse, cu tipul
41.7 (îndeosebi cu subtipurile 41.76831, 41.76832, 41.76833), respectiv cu
41.1F Dobrogea beech forest (Pădure de fag din Dobrogea) - cod N2000-91XO
!41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods (Păduri
termofile şi submediteraneene de stejar) - cod N2000-91AA, 91DA,
91IO*, 91MO
•
41.73723 Moesian Paeonia peregrina- white oak woods (Păduri moesice de
stejar pufos cu Paeonia peregrina)
•
41.73724 Moesian Galium dasypodium-white oak woods (Păduri moesice de
stejar pufos cu Galium dasypodum)
•
41.76813 Moesio-Danubian mixed oak Quercus frainetto forests (Paduri
moesico-danubiene de amestec cu gârniţă)
•
41.7683 Dobrogean oriental hornbeam-lime-oak forests (Păduri de carpen, tei,
stejar din Dobrogea)
În complex, pe suprafeţe restrânse cu subtipul 41.2C22

Stepă plantată - cod N2000-62CO* (6290) şi plantaţii

Habitate neprotejate şi alte categorii de terenuri
Zonă umedă

Teren agricol

Culoar ecologic

Teren antropizat

Plantaţii

Localitate

Vegetaţie antropizată

Dunărea

Autori: Mihai Petrescu, Sophie Collette, Valentin Panait (ICEM Tulcea)
Plan de situaţie realizat pe baza imaginilor satelitare LANDSAT 7-ETM 2000, a suportului topografic,
scara 1:1000000 şi a hărţii asociaţiilor lemnoase din Podişul Babadag (DIHORU, DONIŢĂ, 1970)
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Mlaştina Hergheliei (Mangalia, jud. Constanţa) – potenţială
arie naturală protejată pentru conservarea avifaunistică
Marcela POPOVICI
Loreley Dana JIANU

Mlaştina Hergheliei este situată în imediata apropiere a Mării Negre, la
nord de oraşul Mangalia. La vest se învecinează cu şoseaua Constanţa –
Mangalia, iar la est este despărţită de apele mării printr-un cordon litoral lung de
1400 m şi lat de 80 -100 m. La nord se află staţiunea turistică Venus, iar la sud
staţiunea turistică Saturn (BREIER, 1976). Coordonatele geografice sunt: 28º 30’
longitudine estică şi 44º 00’ latitudine nordică (Figura 1).
Fig. 1. Încadrarea în zonă a mlaştinii Hergheliei (BREIER, 1976)
Fig. no1 – Perimeter of Hergheliei Swamp
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Cunoscută sub mai multe denumiri (Mlaştina Mangalia, Iezerul
Mangalia, Lacul Saturn), Mlaştina Hergheliei are formă ovală, cu lungimea de
1,62 km, lăţimea de 1,33 km, suprafaţa de 98 ha, o adâncime maximă de 16
m şi respectiv una medie de 1,7 m. Mlaştina este situată cu aproximativ 0,8 m
deasupra nivelului mării, este alimentată de 25 izvoare sulfuroase, iar pe
fundul său există un strat de turbă ce poate atinge o grosime de 7 m. Iniţial,
mlaştina era în întregime colmatată, prezentând doar câteva ochiuri de apă
unite prin canale. Lucrările de amenajare a bălţii au fost abandonate după
1990, astfel încât mlaştina tinde să-şi recapete aspectul iniţial prin extinderea
zonelor cu stuf şi prin colmatarea fundului, ceea ce este un lucru favorabil
pentru speciile de păsări care cuibăresc, iernează sau se odihnesc în timpul
pasajului aici. În urma amenajărilor circa 75% din maluri (partea sudică, spre
campingul Saturn, partea estică, spre mare şi partea nordică, spre campingul
Venus) se prezintă sub formă de borduri de beton, numai partea vestică
păstrându-şi aspectul natural (Figura 4). Remarcăm şi prezenţa la suprafaţa
apei a unor mici „insule” (prundişuri), datorate apariţiei turbei la suprafaţa
(Figurile 2-4). Aceste zone sunt înconjurate de arii extinse cu ape foarte puţin
adânci (20-30 cm) în care păsările găsesc o hrana abundentă.
Aspecte geologice, geomorfologice şi pedo-climatice
Din punct de vedere al originii, mlaştina este un fost golf maritim care
ulterior a fost transformat într-o lagună, prin închiderea lui de către cordonul
maritim, cu lăţimea cuprinsă între 60-100 m (COTEŢ, 1971). În formarea
acesteia, un rol important l-au avut procesele carstice produse în depozitele
de calcare sarmatice şi facilitate de prezenţa izvoarelor ascensionale care au
acţionat prin dizolvarea calcarelor de sus în jos. Cercetările geologice prin
foraje au stabilit că mlaştina se află deasupra unei depresiuni calcaroase
adânci de 48 m (G.E.S.S., 1996). Prin izolarea de mare şi în prezenţa unui
climat umed şi rece laguna Mangaliei a fost transformată în mlaştina eutrofă
tipică cu depozit de turbă (GÂŞTESCU, 1971). Orizontul de turbă este
întrerupt din loc în loc de ochiuri de apă numite obane prin care se observă
izvoare ascendente sulfuroase.
Prezenţa izvoarelor sulfuroase mezotermale conferă mlaştinii un
topoclimat cald făcând posibilă existenţa pe tot parcursul anului a unui loc cu
apă dulce în care păsările pot găsi un bun adăpost, mai ales în cursul lunilor
de iarnă. Menţionăm că în dreptul izvoarelor sulfuroase apa nu îngheaţă nici la
temperaturi foarte scăzute. Mlaştina este alimentată de 25 de izvoare
sulfuroase în dreptul cărora adâncimea este maximă (16 m), iar vegetaţia
acvatică este rară. Debitul de apă furnizat de aceste izvoare este destul de
bogat (două din ele au putut fi măsurate, dând 22 şi respectiv 15 l/s). În
Mlaştina Hergheliei izvoarele sublacustre analizate totalizează 150-200 l/s.
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Hidrochimismul mlaştinii este caracteristic limanurilor fluvio-marine,
adică de tipul clorosodic, uşor magnezian, cu o mineralizare mică de 1-1,2 g/l
(GÂŞTESCU, 1971).
Izvoarele mezotermale conţin bule de metan, hidrogen sulfurat şi au o
temperatură de 25oC (G.E.S.S., 1996). Actuala mlaştină face parte dintr-o
serie mult mai largă de apariţie a izvoarelor sulfuroase.

Fig. 2. Vedere din partea estică a Mlaştinii Hergheliei – cu vegetaţie palustră şi câteva
exemplare de Fulica atra (foto Marcela Popovici)
Fig. no 2. Eastern part of Herghelie Swamp – pallu
stris vegetation and some Fulica atra individuals (photo Marcela Popovici)

Solul caracteristic zonei care delimitează mlaştina este preponderent
argilos, nisipos şi sărăturat. Materialul mlăştinos al fundului bălţii este constituit
din turbă aflată într-o stare avansată de descompunere şi cu variaţii mari pe
verticală. În ceea ce priveşte gradul de carbonizare, acesta s-a format în timp
ca urmare a proceselor anaerobe care au contribuit la descompunerea
resturilor vegetale din habitat şi sub influenţa izvoarelor sulfuroase de tip

74

Marcela Popovici, Loreley Dana Jianu

ascensional, prezente pe fundul lacului. Turba de la Mangalia este slab
fosilizată şi cu un conţinut mai redus de carbon. În depresiunea mlaştinii există
o rezervă de circa 9 milioane tone de turbă.
Sub depozitele de turbă, litologia este reprezentată de argilă şi loessuri
cuaternare recente, cu o grosime de circa 40 m.
Zona studiată este amplasată în topoclimatul litoralului, caracterizat
printr-o temperatură relativ omogenă. Temperatura medie a aerului în această
zonă este de 11,5 ºC, maxima termică a fost 42,2 ºC iar minima – 33,1ºC .
Cantitatea de precipitaţii este redusă (407,6 mm), fenomen caracteristic
zonei de sud-est a litoralului romanesc al Mării Negre. Umiditatea relativă a
aerului este 80%.
Vânturile predominante bat iarna dinspre N-E şi S-V, iar vara dinspre
S-E şi uneori dinspre N cu o viteză cu media multianuală de 3,8 m/s.
Caracteristice zonei marine sunt brizele de zi şi de noapte. În timpul verii bat
ziua dinspre baltă şi mare spre uscat, iar noaptea în sens invers.

Fig. 3. Vedere din sudul Mlaştinii Hergheliei (foto Marcela Popovici)
Fig. no 3. Southern part of Hergheliei Swamp (photo Marcela Popovici)
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Aspecte legate de vegetaţie
Aproximativ o treime din suprafaţa mlaştinii este populată cu stufăriş
(Scirpo-Phragmitetum), acesta găsindu-se pe lângă ţărmuri, dar şi în centru,
sub forma de pâlcuri, despărţite de canale înguste. Discontinuu se găsesc
mici pâlcuri de păpuriş (Typhetum latifoliae), rogoziş (Bolboschoenetum
maritimi), trestiiş de câmp (Lythro-Calamagrostietum epigeii), păiuş de
sărătură (Puccinellietum distantis), precum şi buruienişuri mezohigrofite înalte,
reprezentate în vestul şi sud-vestul mlaştinii de cucutişuri (Conietum maculati
Pop 1968) şi scăietişuri spinoase (Onopordetum acanthii Br.-Bl. 1936).
La marginea mlaştinii, în micile luminişuri lipsite de vegetaţie emersă,
plutesc pe suprafaţa apei lintiţele, sub formă de fitocenoze monosinuzale
(Lemnetum minoris). Spre centrul mlaştinii se remarcă rogozişurile tăioase
(Cladietum marisci), care se pare că reprezintă vestigii din vechea vegetaţie
palustră, probabil mult mai extinsă în trecut.
Sunt identificate şapte asociaţii vegetale (POP, HODIŞAN, 1977) cu
următoarele caracteristici şi alcătuire floristică :
- Lemnetum minoris Rubel 1912, este săracă în specii (trei specii),
dominantă fiind Lemna minor, alături de alga verde Spirogyra sp.;
- Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 care ocupă cea mai mare parte
a suprafeţei mlaştinii eutrofe, cu o înălţime de 2 – 3 m şi cu 50 de specii în
compoziţie. O constanţă şi frecvenţă mai mare au speciile de Lythrum sp.,
Mentha aquatica, Calystegia sepium şi Cladium mariscus (spre centrul
mlaştinii). Întrucât mlaştina este situată în vecinătatea cordonului litoral nisipos
sărăturat, la marginea trestiişurilor se remarcă câteva specii halofite higrofile,
cum este Aster tripolium;
- Typhetum latifoliae Soo 1927 este localizată la marginea mlaştinii,
învecinată cu trestiişurile cu care uneori se şi amestecă. Aceste asociaţii sunt
alcătuite din 19 specii, în majoritate comune cu ale trestiişurilor, de care se
deosebesc prin specia edificatoare (Typha latifolia);
- Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935 populează interiorul
mlaştinii cu apa mică, fiind alcătuită din 21 specii, dintre care, în afară de
planta edificatoare Cladium mariscus, mai frecvente sunt trestia, speciile de
Lythrum, Epilobium si Mentha aquatica;
- Bolboschoenetum maritimi continentale Soo (1927) 1957 se
prezintă sub formă de pâlcuri mici, situate la marginea estică a mlaştinii, cu o
compoziţie floristică redusă (10 specii). Fitocenozele acestei asociaţii au un
caracter uşor halofil, evidenţiat de Juncus gerardii, Atriplex hastata, Aster
tripolium şi Bolboschoenus maritimus;
- Lythro-Calamagrostietum epigeii Pop 1968, sub formă de mici pâlcuri,
a fost identificată la marginea nordică a mlaştinii şi este alcătuită dintr-un număr
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mic de specii (18 specii), dintre care edificatoare este Calamagrostis epigeios,
urmată de Agrostis stolonifera, Agropyron repens.
- Puccinellietum distans Balazs 1957 asterosum Soo 1933.
Fitocenozele acestei asociaţii halofile, populează solurile sărăturate, sub
forma unor mici pâlcuri, situate la marginea estică a mlaştinii. Gradul de
acoperire a lacului cu vegetaţie este mic, aceasta fiind alcătuită dintr-un număr
redus de specii de plante (14 specii). Alături de poaceul Puccinellia distans, se
remarcă Aster tripolium, care în timpul înfloririi imprimă fitocenozelor halofile o
fizionomie caracteristică.

Fig. 4. Vedere din partea nord-vestică a Mlaştinii Hergheliei
(foto Marcela Popovici)
Fig. no 4. North-western part of Hergheliei Swamp (photo Marcela Popovici)

Astfel, prezenţa celor şapte asociaţii vegetale enumerate anterior
caracterizează trei tipuri fundamentale de habitate pentru mlaştina Mangalia:
- habitatul acvatic cu faciesurile reprezentate de luciul apei şi
stufărişurile şi trestiişurile mai mult sau mai puţin compacte;
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- habitatul amfibiu care cuprinde stufărişurile vechi, degradate şi malurile
mâloase din partea vestică;
- habitatul terestru, reprezentat de vegetaţia herbacee halofilă ce
înconjoară mlaştina.
Aspecte legate de faună
Există o bogată faună de nevertebrate acvatice (protozoare, viermi,
crustacee şi insecte), până în prezent insuficient studiată.
Menţionăm câteva specii de vertebrate întâlnite frecvent în Mlaştina
Hergheliei: peşti de talie mică (Alburnus alburnus, Carassius carassius,
Scardinus erytrophtalmus, Gambusia holbrookii), amfibieni (Rana ridibunda,
Rana esculenta), reptile (Lacerta taurica, Lacerta viridis, Natrix tessellata,
Natrix natrix, Emys orbicularis) şi o specie de mamifere (Ondatra zibethica)
(G.E.S.S., 1996; GACHE, 2004). Doi taxoni din clasa Reptilia, Lacerta viridis si
Natrix tessellata se regăsesc ca specii strict protejate în Anexa 2 a Convenţiei
de la Berna şi în Legea nr. 462/2001 (Anexa 4), iar speciile de Rana sp. sunt
cuprinse în Anexa 5 a Legii nr. 462/2001 ca specii de interes comunitar a
căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de
management.
Cel mai important capital natural al Mlaştinii Hergheliei este reprezentat
de păsări. Ocrotind păsările acestei interesante zone umede din Dobrogea de
sud-est, vom ocroti întregul ecosistem al acestei mlaştini, încă insuficient
studiat şi cunoscut.
În urma cercetărilor efectuate din anul 1998 şi până în prezent, s-au
observat 132 de specii de păsări (GACHE, 2004). Din punct de vedere
taxonomic, speciile dominante sunt paseriformele (Passeriformes) cu 46 de
specii, iar cele acvatice şi semi-acvatice sunt în număr de 68 de specii :
Charadriiformes – Subordinul Charadrii – 18 specii, Subordinul Lari – 11
specii, Anseriformes – 16 specii, Ciconiiformes – 11 specii, Podicepediformes
şi Gruiformes – fiecare cu câte patru specii, Pelecaniformes – trei specii,
Gaviiformes – o specie. Foarte bine reprezentat este şi grupul răpitorilor
(Falconiformes) cu şapte specii.
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Tabel 1
Prezentarea sintetică a speciilor de păsări identificate în aria naturală Mlaştina
Hergheliei (după GACHE 2004)
The list of the bird species identified in Hergheliei Swamp (after GACHE, 2004)
Legenda tabelului:
Fenologia: S – specii sedentare, VV – specii vizitatoare de vara, VI – specii vizitatoare de iarna,
P – specii de pasaj
Frecvenţa: C – specii comune, F – specii frecvente, R – specii rare, FR – specii foarte rare
Convenţii internaţionale sub a căror protecţie se găseşte specia: Bon – Convenţia de la Bonn;
Ber – Convenţia de la Berna; DH – Directiva Habitate (transpusă în legislaţia autohtonă prin
Legea nr. 462/2001), (3) – Anexa 3; (4) – Anexa 4.
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Specia

Gavia arctica
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Podiceps grisegena
Tachybaptus ruficollis
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmaeus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardeola ralloides
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Nycticorax nycticorax
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Ciconia ciconia
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Anser anser
Anser albifrons
Branta ruficollis
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythia fuligula
Aythia marila
Aythia ferina

Fenologia

Frecvenţa

Convenţie

VI
VV, VI
VV, VI
P
VV, VI
P
P, VI
VV, VI
VV, VI
VV, VI
P
P, VI
P
VV, VI
P
P
P
P
P
VI
VV, VI
P
VI
P, VI
VV, VI
P
P
P, VI
SV
P, VI
P, VI
P, VI
P, VI

FR
C
C
R
C
F
F
C
C
C
C
C
R
C
F
C
R
R
C
C
C
C
C
R
C
R
R
C
C
C
C
FR
C

Bon, Ber, DH (3, 4)
Ber, DH (4)
Bon, Ber, DH (4)
DH (4)
Bon, Ber, DH (3)
Bon, Ber, DH (3)
Bon, Ber, DH (3)
Bon, Ber, DH (3)
Ber, DH (3)
DH (3)
Ber, DH (3)
Bon, Ber, DH (3)
Ber, DH (3)

Ber, DH (3)
Ber, DH (3)
DH (3)

Ber, DH (3)

DH (4)
DH (4)

DH (4)
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Nr.
crt.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Specia
Aythia nyroca
Mergus albellus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Grus grus
Rallus aquaticus
Fulica atra
Gallinula chloropus
Vanellus vanellus
Haematopus ostralegus
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus
Charadrius hiaticula
Arenaria interpres
Calidris ferruginea
Calidris minuta
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris temminckii
Gallinago gallinago
Limosa limosa
Tringa ochropus
Tringa totanus
Tringa erythropus
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
cachinnans
Larus ridibundus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Gelochelidon nilotica
Sterna hirundo
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybridus
Cuculus canorus

Fenologia

Frecvenţa

VV, P, VI
VI
S
VI
VV
P, VI
VV, P
P
P
S
S
P
VV, VI
VV, VI
VV, P
P
P
VV, P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
VV, P
VV, P
P, VI
P, VI
S

F
C
F
F
C
F
C
R
R
C
C
FR
C
C
C
C
F
C
F
R
F
C
C
R
C
C
F
C
C
C
C
F
F
F
F
C

S
P
P
P
VV
VV
P
VV
VV

C
C
C
R
C
C
R
C
C

Convenţie
Ber, DH ( 4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (3)
Ber, DH (3)
Ber, DH (4)
Ber, DH (3)
Ber, DH (4)

Ber, DH (3)
Bon

DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (3, 4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
DH (3, 4)
Ber, DH (4)
DH (4)
DH (4)
Ber, DH (3)
Ber, DH (3)
DH (4)
DH (4)
DH (4)
DH (4)
Bon, DH (3, 4)
Ber, DH (3, 4)
Ber, DH (3, 4)
Bon, Ber, DH (3, 4)
Bon, Ber, DH (3, 4)
Bon, Ber, DH (4)
Ber, DH (3, 4)
DH (4)
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Nr.
crt.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Specia
Streptopelia decaocto
Apus apus
Coracias garrulus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos minor
Melanocorypha calandra
Alauda arvensis
Galerida cristata
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla alba
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Lanius minor
Lanius collurio
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Locustella luscinioides
Locustella fluviatilis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
arundinaceus
Phylloscopus collybita
Oenanthe oenanthe
Erithacus rubecula
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Parus major
Parus coeruleus
Panurus biarmicus

Fenologia

Frecvenţa

Convenţie

S
VV
VV, P
S
VV
VV
S
P
S
S
S
VV
VV
VV
VV, VI
VV
P
VV
VV
VV
VV, VI
S
S
S
S
S
VV, P
P
VV
VV

C
C
F
C
C
C
C
R
F
C
C
C
C
C
C
C
F
C
C
C
C
F
C
C
C
C
F
F
C
C

VV

C

DH (4)

P
VV
P, VI
VV
P, VV
VV
VV
S
P, VI
P, VV
S
S
S

F
F
F
F
F
C
C
C
F
F
C
C
C

Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
DH (4)
DH (4)
DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)

DH (4)
Ber, DH (4)
Bon, Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (3, 4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (3, 4)
DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)

Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
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Nr.
crt.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Specia
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Passer montanus
Fringilla coelebs
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Miliaria calandra
Emberiza schoeniclus

Fenologia

Frecvenţa

Convenţie

S
VV
S
S
VI
P, VI

C
F
C
C
F
F

Ber, DH (4)

VV
S
S
S

C
F
C
C

Ber, DH (4)
Ber, DH (4)
DH (4)
Ber, DH (4)

DH (4)
DH (4)

Chiar dacă multe din aceste date nu par foarte spectaculoase, nu trebuie
omis faptul că este vorba de o zonă umedă doar de aproximativ 1 km2, situată
într-o zona puternic antropizată, înconjurată de şosele, între două staţiuni
turistice, iar în sezonul estival este foarte vizitată (CHIOTARIU et alii, 1995).
Cu toate acestea, păsările au reuşit să-şi găsească aici adăpost în toate
anotimpurile. De exemplu, în plin sezon estival, când aglomeraţia turiştilor este
maximă, iar plaja litorală din apropiere este suprapopulată, câteva sute de
chire de baltă (Sterna hirundo) îşi cresc puii, aparent neafectate, pe
prundişurile din mlaştină. Dintre păsările acvatice, mai cuibăresc în stufăriş şi
câteva perechi de cormorani mici (Phalacrocorax pygmaeus), lebede de vară
(Cygnus olor), raţe mari (Anas platyrhynchos), raţe cu cap castaniu (Aythya
ferina), găinuşe de baltă (Gallinula chloropus), lişiţe (Fulica atra) etc.
Odată cu sfârşitul sezonului estival, situaţia se schimbă, impactul
antropic scade simţitor, iar păsările găsesc mai multă linişte. Astfel, în
perioadele de pasaj (toamna şi primăvara) toate păsările care folosesc pentru
migraţie culoarele Sarmatic şi Pontic îşi urmează traseul pe deasupra acestei
mlaştini. De asemenea, majoritatea păsărilor migratoare care cuibăresc în
Delta Dunării şi folosesc aceste culoare de deplasare, trec şi pe deasupra
Mlaştinii Hergheliei. În aceste situaţii, această zonă umedă este folosită ca loc
de odihnă şi de hrănire (ca de exemplu pelicanii – Pelecanus onocrotalus).
Iarna, mlaştina constituie un important loc de iernare pentru multe păsări
acvatice din zonă. Aceasta şi datorită faptului că îngheţul se instalează destul
de greu datorită izvoarelor de apă mezotermale, care fac să existe ochiuri de
apă libere chiar şi în iernile cu temperaturi foarte scăzute.
Trebuie remarcată o specie periclitată la nivel european, care se poate
întâlni aproape tot timpul anului pe această mlaştină, şi anume cormoranul
mic (Phalacrocorax pygmaeus), pasăre care a început să ierneze aici în ultimii
ani în număr destul de mare.
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Apropierea mării este un alt factor important pentru stabilitatea
populaţiilor de păsări din zonă. Păsările pot folosi alternativ cele două
ecosisteme (litoral şi lacustru), atât pentru odihnă cât şi pentru hrănire. Ele îşi
pot găsi refugiu pe mare, întorcându-se când condiţiile din mlaştina au revenit
la parametrii normali. Frecvent cormoranii mari (Phalacrocorax carbo sinensis)
se odihnesc pe mlaştină şi pescuiesc pe mare iar pescăruşii (Larus sp.) sunt
într-o continuă pendulare între aceste două zone.
Păsările acvatice nu sunt singurele care beneficiază de habitatul acestei
mlaştini. În pasaj sunt numeroase speciile din ordinul Passeriformes
(păsărele) care poposesc pe malurile ei sau îşi găsesc adăpost temporar în
stufărişuri.
Numeroase specii de păsări prezente în acest areal umed sunt ocrotite
prin mai multe convenţii internaţionale:
- Convenţia de la Bonn – Anexa I: 1 specie; Anexa 2: 12 specii şi 6
familii de păsări (Anatidae, Accipitridae, Falconidae, Charadriidae,
Scolopacidae şi Muscicapidae);
- Convenţia de la Berna – Anexa II: 73 specii de păsări;
- Acordul de la Haga – 45 de specii de păsări;
- Directiva Habitate 92/43 CEE (transpusă în legislaţia română prin
Legea nr. 462/2001): Anexa 3: 30 de specii de păsări; Anexa 4: 80 specii;
- Directiva Păsări 79/409 CEE (transpusă în legislaţia română prin
Legea nr. 462/2001): 118 taxoni.
Se poate concluziona că Mlaştina Hergheliei deţine un număr mare de
specii protejate (amfibieni, reptile, păsări) sau specii aflate deja în atenţia
organismelor internaţionale de protecţie a păsărilor, precum şi trei tipuri
fundamentale de habitate: habitatul acvatic, habitatul amfibiu şi habitatul
terestru cu particularităţi ce conferă unicitate ariei naturale prezentate în
lucrarea de faţă. Deşi ocupă un areal restrâns, expus presiunii antropice,
prezintă o mare diversitate biologică, exprimată printr-un număr mare de
taxoni şi biocenoze.
Bogăţia de păsări a acestei zone poate contribui şi la mărirea
potenţialului turistic al staţiunilor din jur. De asemenea, poate avea şi un rol
educativ, de instruire a publicului larg, turişti şi comunitatea locală cu privire la
studiul şi protecţia naturii din România.
Un alt factor foarte important pentru protecţia păsărilor din acest loc este
faptul că mlaştina nu este în prezent exploatată de om în nici un fel. Datorită
condiţiilor specifice din mlaştină, aici nu sunt iazuri piscicole, nu se practică
pescuitul sportiv (decât sporadic) şi nici sporturile nautice. Nici vânătorii nu
frecventează această zonă, doar localnicii braconează uneori, în timpul iernii.
Pentru protejarea şi conservarea acestei zone este necesară
interzicerea desfăşurării unor activităţi cu grav impact antropic ce ar putea
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degrada ireversibil peisajul şi patrimoniul floristic şi faunistic, diminuând
considerabil şi potenţialul turistic al zonei. Astfel, este necesară evitarea
artificializării sau antropizării peisajului şi habitatului.
Având în vedere ca ornitofauna şi, în general, fauna acvatică reprezintă
principalul obiectiv al conservării, pentru a preveni diminuarea în continuare a
populaţiilor şi diversităţii specifice a păsărilor ce cuibăresc, se hrănesc şi se
odihnesc aici în perioadele de migraţie, se impune interzicerea oricărei
activităţi care ar avea ca rezultat diminuarea efectivelor de păsări din această
zonă. Astfel, se interzice colectarea pontelor şi juvenililor de păsări,
incendierea şi exploatarea stufului în perioada martie - noiembrie, deranjarea
păsărilor în perioada de reproducere şi se impune exploatarea durabilă a
resurselor acvatice vii (crustacee, amfibieni, peşti), cu menţinerea la un nivel
constant a populaţiilor speciilor autohtone.
Ţinând cont de toate elementele descriptive ale Mlaştinii Hergheliei
(Mlaştina Mangalia, Iezerul Mangalia sau Lacul Saturn) menţionate anterior,
pentru protejarea valorilor de patrimoniu natural şi peisagistic este absolut
necesar ca această zonă să fie declarată Arie naturală protejată, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
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The Hergheliei Swamp (Mangalia, Constanţa County)
– Potential Protected Area for Birds Preservation
Abstract
The entire Dobrudja, especially the south-eastern part, represents probably the most
important ornithological territory of Romania concentrating numerous migration ways of the
breeding birds populations from the middle eastern part of Europe and western part of Asia to
the Bosfor Strait and wintering areas for Middle Orient and Africa bird species.
The greatest ornithological diversity in Hergheliei Swamp was recorded during the
migration period in this territory; this perimeter represents an important wintering site for aquatic
birds in south-east Dobrudja because the water is not frozen during the cold season, due the
presence of the peat bed and the sulphurous sources influence. This is the most important
reason to declare this territory as protected area – natural reserve (IV IUCN category).
The Hergheliei Swamp is placed neighbourhood Mangalia City. A sandy littoral belt
(1400 metres length and 80 – 100 m breadth) separates the swamp from Black Sea.
Characteristic is the peat bed, with the maximum thickness of 7 m that receives the waters of 21
sulphurous meso-thermal sources. For these reasons, the microclimate is mild and the water
not freezing during the winter. After 1990, the hydrological arrangements projects got down
creating good conditions for the development of the characteristic vegetation and avifauna.
The vegetation is rich. The reed beds (Phragmites communis) covers 35 % from the
whole swamp’s area; it is concentrated in the central part, respectively, on the northern and
western borders of the swamp and offering good conditions for the breeding season, but also for
the migration period. The palludous and floating vegetation is represented by many species and
in the water there are different macrophytic algae species. Terrestrial vegetation is represented
by steppe, weed and salty herbaceous species and some trees and shrubs in northern part of
the studied area.
The fauna includes numerous invertebrates species (protozoa, worms, crustaceous
species, insects), but also small fishes, frogs, few reptiles and mammals species.
All this biodiversity aspects, especially the about 130 bird species, more than half of
these being aquatic and semi-aquatic species constitute an important argument to constitutes a
natural reserve of ornithological importance in this area, which will increase the life conditions of
the birds in the swamp perimeter.

Marcela Popovici, Loreley Dana Jianu
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Str. Unirii nr. 23, Constanţa
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Data on the diversity of diatom species
from the Danube Delta – part II1
by Liliana TÖRÖK

Introduction
The present paper represents an updated comprehensive checklist of
the available information on diatoms from the Danube Delta Biosphere
Reserve. The study not refers to the species identified within the Razim-Sinoe
Lake Complex.
Methods
The data analyses were carried out by checking the information
available in the works published in various periodical and in the grey literature,
e.g. official reports prepared for environmental authorities (TARAVSCHI et alii,
1956; MORUZI, 1963, 1968; ; POPESCU – MARINESCU et alii, 1967;
OLTEAN, 1968, 1969; GODEANU et alii, 1973; OLTEAN et alii, 1989;
NICOLESCU, 1992; STANCU – STOIANOVICI, 1992; Contract MCT 1992,
1993; TÖRÖK, 1997A, 1997B, 1999, 2001, 2004; TUDOR et alii, 1998;
CĂRĂUŞ, 2002; CREMER et alii, 2004).
Results and discussions
The recent trend of taxonomical classification due to the new microscopic
technique gives the scientist the opportunity for describing new generic taxa:
Aulacoseira, Brachysira, Craticula, Cyclostephanos, Encyonema, Encyoneopsis,
Fallacia, Geissleria, Gomphocymbella, Hippodonta, Karayevia, Kolbesia,
Parlibellus, Planothidium, Placoneis, Psammothidium, Pseudostaurosira,
Simonsenia, Sellaphora, Staurosirella, Staurosira, Ulnaria. As result, a large
number of species originally assigned in one genus due to their morphological
and ultrastructural features were included in other genera.
Finally, the separation of one species in different varieties was also reevaluated (COX, 1979, 1987, 1988, 1993; LANGE-BERTALOT, 1979;
POULIN et alii, 1986; WILLIAMS, 1986; WILLIAMS et alii, 1986, 1987; MANN
et alii, 1991; KOCIOLEK et alii, 1993; LANGE-BERTALOT et alii, 1996;
HAKANSSON, 2002).
From the aquatic ecosystem of the Danube Delta a total number of 603
diatom taxa were listed according to literature and official reports prepared for
environmental authorities.
1

Part I is published in the “Studii şi cercetări de biologie”, S.N., vol. IX, Universitatea Bacău, p. 7-8.

Delta Dunării III , Tulcea, 2006, p. 85 - 108
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The presence of 71 recorded genera is justified through the new
micromorphological, physiological and molecular investigation that split up
almost all diatom genera.
The references on diatoms reveal that 469 species out of which 72
present varieties. The highest number of varieties was recorded in case of:
• Ulnaria ulna (nine varieties), followed by Cocconeis placentula,
Cymatopleura solea, Diatoma vulgare and Gyrosigma accuminatum with four
varieties in case of each species;
• Amphora ovalis, Nitzschia tryblionella, Placoneis placentula, Fragilaria
parasitica, Rhopalodia gibba, Hantzschia amphioxys, Neidium iridis and
Sellaphora pupula with three varieties in case of each species.
The checklist of diatom species and its synonyms is presented in Table
1 according to curent texonomical literature and the references were it was
mentioned.
Table 1
No.
SPECIES AND SYNONYMS
1 Achanthidium exiguum (Grunow) Czarnecki
(Achnanthes exigua Grunow)
2 Achanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki
(Achnanthes minutissima Kützing)
3 Achnanthes affinis Grunow
4 Achnanthes brevipes Agardh
5 Achnanthes biasolettiana Kutzing
6 Achnanthes conspicua Mayer
7 Achnanthes delicatula (Kützing) Grunow
8 Achnanthes delicatissima Simonsen
9 Achnanthes dispar Cleve
10 Achnanthes distincta Messikommer
11 Achnanthes exilis Kützing
12 Achnanthes flexella (Kutzing) Brun
13 Achnanthes inflata (Kützing) Grunow
14 Achnanthes hungarica Grunow
15 Achnanthes linearis (Smith) Grunow
16 Achnathes lacunarum Hustedt
17 Achnanthes laevis Oestrup
18 Achnanthes montana Krasske
19 Achnanthes nodosa Cleve
20 Achnanthes pericava Carter
∗

REFERENCES∗
7, 19, 26, 27, 28
1, 7, 16, 19, 22, 24, 25, 26,
27, 28
1
28
19
1, 7, 25, 28
19, 27, 28
25
22,
27, 28
17, 19, 27
19
19
24, 27, 28
19
24
24, 27, 28
27
28
28

The numbers represent the order number of the bibliography references.
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No.
21
22
23
24
25

31
32
33
34
35

SPECIES AND SYNONYMS
Achnanthes rupestoides Hohn
Achnanthes sp. (cf. Achnanthes saccula) Carter
Achnanthes sp. (cf. Achnanthes kryophila) Petersen
Achnanthes sp. (cf. Achnanthes crutissima) Carter
Achnanthes sp. (cf. Achnanthes johncarteri LangeBertalot et Krammer)
Actinocyclus normanii (Gregory) Hustedt
Amphipleura pellucida Kützing
Amphora aequalis Krammer
Amphora commutata Grunow
Amphora copulata (Kützing) Schoemann et
Archibald (Amphora lybica Ehrenberg)
Amphora coffeaeformis Ag.
Amphora inariensis Krammer
Amphora lineolata Ehrenberg
Amphora normanii Rabenh
Amphora ovalis (Kützing) Kützing

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Amphora pediculus (Kützing) Grunow
Amphora perpusilla Grunow
Amphora robusta Gregory
Amphora sp. (cf Amphora delicatissima) Krasske
Amphora veneta Kützing
Anomoeoneis costata (Kutz.) Hust.
Anomoeoneis sphaerophora (Ehrenberg) Pfitzer
Asterionella gracillima (Hantzsch.) Heiberg
Asterionella formosa Hassal

26
27
28
29
30

45 Attheya zachariasii (Brun) (Acanthoceras
zachariasii (Brun) Simonsen)
46 Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen (Melosira
ambigua (Grunow))
47 Aulacoseira crenulata (Ehrenberg) Thwaites
48 Aulacoseira distans (Ehrenberg) Simonsen
(Melosira distans (Kützing))
49 Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen
(Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs)
50 Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen (Melosira
italica (Kützing))
51 Aulacoseira muzzanensis (Meister) Krammer
(Melosira granulata var. muzzanensis Bethge)

REFERENCES
7
28
28
28
7
28
17, 18, 19
28
7, 14, 15, 17, 19
7, 28
19
7, 28
18,19
19
1, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 24, 25, 26, 27, 28
7, 27, 28
19
19
17, 18, 28,
7, 24, 27, 28
18,
7, 17, 18, 19, 28
1, 14, 19,
7, 14, 17, 18, 19, 20, 24,
25, 26, 27, 28
1,17, 19, 27, 28
1, 7, 18, 19, 28
7
1,17, 19, 28
1, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 24, 26, 27, 28
7, 15, 17, 19, 20, 22, 28
7, 28
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52 Aulacoseira sp. (cf. Aulacoseira laevissima
(Grunow) Krammer)
53 Aulacoseira sp. (cf. Aulacoseira pfaffiana (Reinsch)
Krammer)
54 Aulacoseira subartica (Müller) Harworth
55 Bacillaria paradoxa Gmelin
56 Brachysira styriaca (Grunow) Ross (Anomoeoneis
styriaca (Grunow) Hustedt)
57 Brachysira vitrea (Grunow) Ross (Anomoeoneis
vitrea (Grunow) Ross )
58 Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve
59 Caloneis bacillum (Grunow) Cleve
60 Caloneis formosa (GregryCleve
61 Caloneis schumanniana (Grunow) Cleve
62 Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve
63 Caloneis zachariasii Reich
64 Campylodiscus clipeus Ehrenberg
65 Campylodiscus echeneis Ehrenberg
66 Campylodiscus noricus Ehrenberg
67 Ceratoneis arcus (Ehrenberg) Kützing
68 Chaetoceros wighamii Brightw.
69 Cocconeis neothumensis Krammer
70 Cocconeis pediculus Ehrenberg
71 Cocconeis placentula Ehrenberg
72 Coscinodiscus kützingiana Thwaites
73 Craticula cuspidata (Kützing) Mann (Navicula
cuspidata (Kützing) Kützing)
74 Cyclostephanos dubius (Fricke) Round
(Stephanodiscus dubius (Fricke)
75 Cyclostephanos invisitatus (Hohn et Hellerman)
Theriot, Stoermer et Håkansson
76 Cyclotella areolata Hustedt
77 Cyclotella atomus Hustedt
78 Cyclotella bodanica Eulenst.
79 Cyclotella chaetoceros Lemm.
80 Cyclotella distinguenda Hustedt
81 Cyclotella krammeri Hakansson
82 Cyclotella kutzingiana Thwaites
83 Cyclotella meneghiniana Kützing
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REFERENCES
7
7
7
15, 17, 19, 20, 27, 28
7
7
7, 18, 19, 20, 22, 27, 28
7,19, 27, 28
19
19
1, 7, 17,18, 19, 27, 28
1
17, 18, 19, 20, 28
18, 19.
1, 19
19, 20
19
7
7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 28
1, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 27
14, 19
1, 7, 17, 18, 19,24, 27, 28
7, 28
7
27
7, 28
1, 19
1, 16, 19, 20, 22, 27
27
7
1, 8, 14, 16, 17, 19, 22, 28
1, 7, 15, 16, 17,18, 19, 20,
22, 24, 27, 28
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No.
84
85
86
87
88
89
90

SPECIES AND SYNONYMS
Cyclotella melosiroides (Kirchn.) Lemmerman
Cyclotella ocellata Pantocsek
Cyclotella pseudostelligerra Hestedt
Cyclotella planctonica Brunnthaler
Cyclotella schumannii (Grunow) Hakansson
Cyclotella steliggera Cleve et Grunow
Cymatopleura solea (Brebisson) W. Smith

91
92
93
94
95
96

Cymatopleura eliptica (Brebisson) W. Smith
Cymatopleura braunii Petit
Cymbella affinis Kützing
Cymbella amphicephala Naegeli
Cymbella aspera (Ehrenberg) Cleve
Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Cymbella cuspidata (Kützing)
Cymbella cymbiformis (Ag., Kutz.) V.H.
Cymbella deltaica n. sp.
Cymbella gracilis (Rebenh.) Cleve
Cymbella ehrenbergii Kützing
Cymbella helvetica Kutz.
Cymbella hustedtii Krasske
Cymbella lanceolata (Ehrenberg) van Heurck
Cymbella lata Grunow
Cymbella leptoceros (Ehrenberg) Kutzing
Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst
Cymbella naviculiformis Auerswald
Cymbella parva (Smith) Cleve
Cymbella reihardtii Grunow
Cymbella sinuata Gregory
Cymbella tumida (Brebisson) Van Heurck
Cymbella tumidula Grunow
Cymbella turgida (Gregory) Cleve
Cymbella ventricosa Kützing
Denticula elegans Kutzing
Denticula kuetzingii Grunow
Diatoma anceps Ehrenberg
Diatoma ehrenbergii Kützing
Diatoma elongatum (Lyngb.) Agardh.

REFERENCES
19
1, 7, 18, 19, 28
7
1, 19
7, 28
1, 7, 19, 27, 28
1, 7, 14, 17,18, 19, 20, 24,
25, 27, 28
17, 18, 19, 25, 27, 28
19
7, 14, 17, 18, 19, 27, 28
7
1, 15, 17,18,19, 24, 27
1, 7, 15,16, 17,18,19, 20,
27, 28
7,19
14, 17,18, 19, 25, 27
15,19
19
7, 17,18, 19,25, 28
7, 14, 17,18, 19
7
1, 14, 15, 17,18, 19, 20
17
7
27, 28
17, 18, 19.
17,18, 19, 20
28
1
14, 15, 17, 18, 28
17, 19, 28
18, 19, 20
17, 18, 19, 24, 28
19
7
8, 19
28
14, 15, 16, 17, 18,19, 20

90
No.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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SPECIES AND SYNONYMS
Diatoma hiemale (Lyngb.)Heib.
Diatoma tenuis Agardh
Diatoma vulgare Bory
Diploneis didyma Ehrenberg
Diploneis elliptica (Kützing) Cleve
Diploneis interrupta (Kützing) Cleve
Diploneis marginestiata Hustedt
Diploneis ovalis (Hilse) Cleve
Diploneis puella (Schum.) Cleve
Ellerbeckia arenaria (Moore) Crawford (Melosira
arenaria Moore)
Encyonema caespitosum Kützing (Cymbella
caespitosa (Kützing) Brun)
Encyonema minutum (Hilse) Mann
Encyonema prostrata (Berkeley) Cleve (Cymbella
prostrata)
Encyonema silesiacum (Bleisch) Mann (Cymbella
silesiaca Bleisch)
Encyonopsis cesatii (Rabenhorst)Krammer
(Cymbella cesatii (Rabenhorst) Grunow)
Encyonopsis microcephala (Grunow)Krammer
(Cymbella microcephala Grunow)
Entomoneis alata Ehrenberg
Entomoneis paludosa (W.Smith)
Epithemia adnata (Kützing) Brebisson
Epithemia argus Kutz.
Epithemia frickei Krammer
Epithemia intermeda Fricke
Epithemia muelleri Fricke
Epithemia ocellata Kutzing
Epithemia smithii Carruthers
Epithemia sorex Kützing
Epithemia turgida (Ehrenberg Kutz.
Epithemia zebra (Ehrenberg) Kutz.
Eunotia arcus Ehrenberg
Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Mills
Eunotia exigua (Brebisson) Rabenhorst
Eunotia diodon Ehrenberg
Eunotia formica Ehrenberg
Eunotia gracilis (Ehrenberg) Rabenh.

REFERENCES
1, 19
7,19, 24, 25, 27, 28
7, 17, 19, 24, 27, 28
19, 27
7, 28
27
7
1, 7, 17,18, 19, 20, 27, 28
19
7, 17, 18,19, 20, 27, 28
7, 28
7
7, 14, 17, 18, 19, 25, 28
7, 28
7
7, 19
27
27
7, 24, 27, 28
7, 15, 17, 18, 19
7
19
15, 19
19
7
7, 15, 18,19, 27, 28
7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 28
1, 15, 17, 18 ,19, 20, 22, 27
1, 7, 17, 19
7, 27, 28
1, 7, 28
19
7, 17, 19
17, 18, 19
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No.
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

178
179
180
181
182
183
184
185

SPECIES AND SYNONYMS
Eunotia lunaris (Ehrenberg) Grun.
Eunotia monodon Ehrenberg
Eunotia parallela Ehrenberg
Eunotia pectinalis (Kützing) Rabenhorst
Eunotia sp.(cf. Eunotia glacialis Meister)
Eunotia sp.(cf. Eunotia implicata Norpel)
Eunotia tenella Grunow (Hustedt)
Fallacia pygmaea (Navicula pygmaea Kützing)
Fallacia subhamulata (Grunow) Mann (Navicula
subhamulata Grunow)
Fragilaria bidens Heiberg
Fragilaria bicapitata Mayer
Fragilaria capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot
(Synedra capitata Ehrenberg)
Fragilaria capucina Desmazieres
Fragilaria constricta Ehrenberg
Fragilaria crotonensis Kitton.
Fragilaria dilatata (Brebisson) Lange-Bertalot
Fragilaria fasciculata (Agardh) Lange-Bertalot
Fragilaria intermedia Grunow
Fragilaria lapponica Grunow
Fragilaria nanana Lange-Bertalot (Synedra nana
Meister)
Fragilaria parasitica (Synedra parasitica) (Smith)
Grunow
Fragilaria pulchella (Ralfs ex Kützing) LangeBertalot (Synedra pulchella Kützing)
Fragilaria vaucheriae (Kützing) Petersen (F.
capucina var. vaucherie (Kützing) LangeBertalot/Synedra vaucheriae Kutzing)
Fragilaria virescens Ralfs
Frustulia rhomboides (Ehrenberg)
Geissleria decussis (Ostrup) Lange-Bertalot et
Metzeltin (Navicula decussis Ostrup)
Geissleria schoenfeldii (Hustedt) Lange-Bertalot et
Metzeltin (Navicula schoenfeldii Hustedt)
Gomphonema acuminatum Ehrenberg
Gomphonema amoenum Lange-Bertalot
Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst
Gomphonema augur Ehrenberg

REFERENCES
1, 15, 17, 18, 19, 20
19
17, 19
17, 18, 19
7
7
19
1, 7, 18,19, 24, 25, 27, 28
7, 19
27, 28
19
14, 15, 17, 18, 19, 20, 28
7, 17,18,19, 24, 27, 28
28
1, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
24, 25, 27, 28
7, 28
7, 25, 27, 28
1, 14, 17, 18, 19, 24, 28
17,19
1, 7, 19,27, 28
1
14, 19, 27, 28
1, 7, 19, 24, 27, 28

15, 17
17, 18, 27
7, 28
7, 28
1, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 27
7
1, 7, 28
7, 18, 19, 27, 28
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No.
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

SPECIES AND SYNONYMS
Gomphonema clavatum Ehrenberg
Gomphonema constrictum Ehrenberg
Gomphonema dichotomum Kützing
Gomphonema gracile Ehrenberg
Gomphonema grovei (Hustedt) Lange-Bertalot
Gomphonema intricatum Kützing
Gomphonema lanceolatum Ehrenberg
Gomphonema longiceps Ehrenberg
Gomphonema minutum Agardh
Gomphonema olivaceum (Hornemann) Brebisson

196
197
198
199
200
201
202
203

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing
Gomphonema quadripunctatum (Oestrup) Wisl.
Gomphonema subtile Ehrenberg
Gomphonema tergestinum (Grunow) Fricke
Gomphonema truncatum Ehrenberg
Gomphonema ventricosum Gregory
Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst
Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

REFERENCES
7
1, 14, 17, 18, 19, 20
7
7, 17, 27, 28
7
18, 19, 25
19
17
7
1, 7, 17, 18, 19, 22, 24, 25,
27, 28
7, 24, 27, 28
19
19
1
7, 27, 28
14, 16, 17, 19, 22, 27
1, 7, 14, 15, 17, 19, 27, 28
7, 14, 17, 18, 19, 20, 25,
27, 28
18, 20
14, 19
19, 20, 27
7
7, 28
17, 19, 27
1
19
7
7, 18, 19, 20, 28
19
7, 18, 19, 27, 28

Gyrosigma distortum (Smith) Cleve
Gyrosigma kutzingii (Grunow) Cleve
Gyrosigma macrum (Smith) Cleve
Gyrosigma nodigerum (Grunow) Reimer
Gyrosigma parkerii (Harrison) Elmore
Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) Cleve
Gyrosigma spencerii (Smith) Cleve
Gyrosigma tenuissimum (Smith) Cleve
Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) W. Smith
Hantzschia elongata (Hantzsch) Grunow
Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot,
Metzeltin et Witkowski (Navicula capitata Ehrenberg)
216 Hippodonta hungarica (Ehrenberg) Lange-Bertalot, 15, 19, 20, 28
Metzeltin et Witkowski (Navicula capitata var.
hungarica (Grunow) Ross)
217 Hippodonta subcostulata (Hustedt) Lange-Bertalot, 7
Metzeltin et Witkowski
218 Hippodonta costulata (Grunow) Lange-Bertalot,
7
Metzeltin et Witkowski
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No.
SPECIES AND SYNONYMS
219 Karayevia clevei (Grunow) Round er Bukhtiyarova
(Achnanthes clevei Grunow)
220 Karayevia laterostrata (Hustedt) Kingston
(Achnanthes laterostrata Hustedt)
221 Kolbesia nitidiformis Lange-Bertalot (Achnanthes
nitidiformis Lange-Bertalot)
222 Kolbesia ploenensis (Hustedt) Kingston
(Achnanthes ploenensis Hustedt)
223 Mastogloia brauni Grunow
224 Mastogloia elliptica Agardh
225 Mastogloia smithii Thwaites
226 Melosira binderana Kützing
227 Melosira varians Agardh
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Melosira moniliformis (Müller) Agardh
Meridion circulare (Greville) Agardh
Navicula acicullaris
Navicula anglica Ralfs
Navicula americana Ehrenberg
Navicula bacilliformis Grunow
Navicula capitatoradiata Germain
Navicula cari Ehrenberg
Navicula cincta (Ehrenberg) Ralfs
Navicula clementioides Hustedt
Navicula clementis Grunow
Navicula coconeiformis Gregory
Navicula concentrica Carter
Navicula crucicula (Smith) Donkin
Navicula crucigera Smith
Navicula cryptocephala Kützing

244
245
246
247
248
249
250
251
252

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot
Navicula dicephala (Ehrenberg) Smith
Navicula exigua (Gregory) Grunow
Navicula falaisensis Grunow
Navicula gracilis Ehrenberg
Navicula graciloides Mayer
Navicula gregaria Donkin
Navicula grimmei Krasske
Navicula halophila (Grunow) Cleve

REFERENCES
7, 16, 19, 22, 24, 25, 28
7, 28
7
7
19, 27
7, 19
7, 19, 28
19
1, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19,
28
24, 27
7, 8, 17, 19, 28
22
17, 28
19
19
7, 27, 28
7, 17,19, 27, 28
7, 18, 19, 27, 28
28
27
19
7
18, 19, 28
14, 19
7, 16, 17,18, 19, 22, 24, 25,
27, 28
7, 28,
18, 19, 22
1, 18, 19, 28
14, 19
1, 18, 19, 20
7
7, 25, 27, 28
1, 28
27, 28
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No.
253
254
255
256
257
258
259
260
261

SPECIES AND SYNONYMS
Navicula hasta Pantocsek
Navicula humerosa Brebisson
Navicula menisculus Schumann
Navicula meniscus Schumann
Navicula microcephala Grunow
Navicula minima Grunow
Navicula minuscula Grunow
Navicula mutica Kützing
Navicula oblonga (Kützing) Kützing

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Navicula peliculosa (Breb.) Hilse
Navicula peregrina (Ehrenberg) Kützing
Navicula perminuta Grunow
Navicula platystoma Ehrenberg
Navicula protracta (Grunow) Cleve
Navicula pseudolanceolata
Navicula pseudoventralis Hustedt
Navicula pusilla Smith
Navicula radiosa Kützing
Navicula reinhardithii Grunow
Navicula rhynchocephala Kützing
Navicula rothaeana (Rabenhorst) Grunow
Navicula rostellata Kutzing
Navicula salinarum Grunow
Navicula slesvicensis Grunow
Navicula sp. (cf. Navicula praeterita Hustedt)
Navicula sp. (cf. Navicula angusta) Grunow
Navicula sp. (cf. Navicula constans Hustedt)
Navicula sp.(cf Navicula explanata) Hustedt
Navicula subrhyncocephala Hustedt
Navicula subtilissima Cleve
Navicula tenelloides Hustedt
Navicula tripunctata (Müller) Bory
Navicula trivialis Lange-Bertalot (Navicula
lanceolata Kutz.)
Navicula tuscula Ehrenberg
Navicula veneta Kützing
Navicula viridula (Kützing) Ehrenberg
Neidium affine (Ehrenberg) Cleve

286
287
288
289

REFERENCES
27
27
7, 18, 19, 24, 25, 27, 28
7
19
19
19
18, 19
7, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
27, 28
19
1, 8, 17, 19, 20
7
1
28
27
7
19
1, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
7, 18, 28
7, 18, 19, 27, 28
1
19
22, 27, 28
7
7
7, 24, 28
7
24, 28
27
19
7, 28
7, 27, 28
1, 7, 15, 17, 19, 24, 27, 28
17, 18, 19, 28
27, 28
7, 18, 19, 27, 28
19
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290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

SPECIES AND SYNONYMS
Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer
Neidium binodis (Ehrenberg) Hustedt
Neidium dubium (Ehrenberg) Cleve
Neidium iridis (Ehrenberg) Cleve
Neidium productum (W. Smith) Cleve
Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith
Nitzschia actinastroides (Lemm.) Van Goor
Nitzschia acuminata (Smith) Grun.
Nitzschia acuta Hantzsch
Nitzschia amphibia Grunow
Nitzschia angustata (W. Smith) Grunow
Nitzschia angustatula Lange-Bertalot
Nitzschia apiculata (Greg.) Grunow
Nitzchia aurariae Cholnoky
Nitzschia brevissima Grunow
Nitzschia calida Grunow
Nitzschia capitellata Hustedt
Nitzschia circumsuta (Bailey) Grunow
Nitzschia commutata Grunow
Nitzschia compressa (Bailey) Boyer
Nitzschia comutatoides Lange-Bertalot
Nitzschia constricta (Gregory) Grunow
Nitzschia denticula Grun.
Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow
Nitzschia dubia W. Smith
Nitzschia epithemioides Grunow
Nitzchia fasciculata Grunow
Nitzchia filiformis (Smith) Hustedt
Nitzchia flexa Schumann
Nitzschia fonticola Grunow
Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow
Nitzschia fruticosa (Hustedt)
Nitzschia graciliformis Lange-Bertalot et Simonsen
Nitzschia gracilis Hantzsch
Nitzschia hantzschiana Rabenhorst
Nitzschia heufleriana Grunow
Nitzschia hungarica Grunow
Nitzschia intermedia Hantzsch
Nitzschia ignorata Krasske

REFERENCES
7
7, 28
17, 18, 19, 27, 28
7, 17,18, 19, 20, 27, 28
19, 27
1, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 28
1, 17, 18,19, 20, 22, 27
7, 15, 19
1, 14, 17, 18, 19
1, 7, 24, 25, 27, 28
1, 7, 18, 19, 27, 28
7
19
27
28
28
1, 7, 19, 24, 27, 28
17, 18, 19
25, 28
25, 28
28
7, 27, 28
17, 19
1, 7, 17, 18, 19, 24, 27, 28
7, 19, 25, 28
19
27
19
19
7, 24, 27, 28
1, 7, 22, 25, 27, 28
25
7
1, 17, 19, 24, 25, 27, 28
19, 22, 28,
1, 7, 17, 19, 28
1, 7, 27, 28
1, 25, 27, 28
19
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329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
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SPECIES AND SYNONYMS
Nitzschia kützingiana Hilse
Nitzschia levidensis (W. Smith) Grunow
Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith
Nitzschia littoralis Grunow
Nitzschia lorenziana Grunow
Nitzschia minuta Bleisch
Nitzschia microcephala Grunow
Nitzschia obtusa Smith
Nitzschia palea (Kützing) Smith
Nitzschia paleacea Grunow
Nitzschia pellucida Grunow
Nitzschia perminuta (Grunow) Peragallo
Nitzschia pura Hustedt
Nitzschia pusilla Grunow
Nitzschia recta Hantzsch
Nitzschia reversa Smith
Nitzschia romana Grunow
Nitzschia scalaris (Ehrenberg) Smith
Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) Smith

348 Nitzschia sp. (cf. Nitzschia acidoclinata) LangeBertalot
349 Nitzschia sp. (cf. Nitzschia solita Hustedt)
350 Nitzschia sp. (cf. Nitzschia supralitorea LangeBertalot)
351 Nitzschia sp.(cf.Nitzschia draveillensis) Coste et Ricard
352 Nitzschia sp.(cf. Nitzschia subacicularis) Hustedt
353 Nitzschia spectabilis (Ehrenberg) Ralfs
354 Nitzschia stagnorum Rabhorst
355 Nitzschia subcapitata
356 Nitzschia subtilis (Kützing) Grunow
357 Nitzschia subliniaris Hustedt
358 Nitzschia tryblionella Hantzsch
359 Nitzschia thermalis Kützing
360 Nitzschia umbonata (Ehrenberg) Lange-Bertalot
361 Nitzschia vermicularis (Kützing) Hantzsch
362 Nitzschia vivax Smith
363 Orthoseira sp. (cf. O. roeseana (Rabenhorst)
O’Meara (Melosira roeseana Rabenhorst)
364 Peronia erinacea Breb. et Arn.

REFERENCES
1, 19
7, 25, 28
1, 7, 8, 17, 19, 24, 25, 27, 28
7
19
28
1, 19
18, 19
1, 7, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 28
1, 7, 24, 27, 28
28
28
28
27
1, 7, 17, 18, 19, 27, 28
25, 27, 28
1, 19
17, 18, 19, 25, 28
1, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 24, 25, 27, 28
28
7
7
28
7, 28
19
15, 19
22
1
1
1, 18, 19, 20, 24, 25, 28
19
28
1, 7, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28
19
7, 19
19
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365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

392

393

394

SPECIES AND SYNONYMS
Pinnularia abaujensis (Pant.) Ross
Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve
Pinnularia borealis
Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenh.
Pinnularia cardinalis (Ehrenberg) Smith
Pinnularia dactylus Ehrenberg
Pinnularia denbesii Hustedt
Pinnularia divergens Smith
Pinnularia gentilis (Donkin) Cleve
Pinnularia gibba Ehrenberg
Pinnularia gracillima Gregory
Pinnularia interrupta Smith
Pinnularia lata (Brebissoni) Smith
Pinnularia maior (Kuetzing) Rabenhorst
Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve
Pinnularia nobilis Ehrenberg
Pinnularia stomatophora (Grunow) Cleve
Pinnularia streptoraphe Cleve
Pinnularia subcapitata
Pinnularia subsolaris (Grunow) Cleve
Pinnularia tabellaria Ehrenberg
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg
Placoneis placentula (Ehrenberg) Heinzerling
(Navicula placentula (Ehrenberg) Grunow)
Placoneis gastrum (Ehrenberg) Mereschkowsky
(Navicula gastrum (Ehrenberg) Kützing)
Placoneis pseudanglica (Lange-Bertalot) Cox
(Navicula pseudanglica Lange-Bertalot)
Placoneis placentula Mayer
Planothidium lanceolatum (Brebisson) Round et
Bukhtiyarova (Achnanthes lanceolata (Brebisson)
Grunow)
Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot)
Round et Bukhtiyarova (A. lanceolata ssp.
frequentissima Lange-Bertalot)
Planothidium rostratum (Ostrup) Round et
Bukhtiyarova (Achnanthes lanceolata ssp. rostrata
(Ostrup) Lange-Bertalot)
Planothidium sp. (cf. P.oblongellum (Ostrup) Van de
Vijver) (Achnanthes oblongella Ostrup)

REFERENCES
19
7, 19
28
18, 19
19
19
14, 19
7
17, 18, 19, 20
7, 17, 19, 20, 27, 28
19
17, 19
19
8, 17, 18, 19, 28
8, 15, 18, 19, 20, 28
14, 17, 18, 19
19
7
19, 22, 27
18, 19
19
17, 18, 19, 28
1, 7, 16, 17,19, 27, 28
7, 17, 18, 19, 20, 27, 28
7, 28
18, 22
7, 19, 24, 27

7, 28

7

7
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395 Planothidium biporomum (Hohn et Hellerman)
Lange-Bertalot (A. lanceolata ssp. biporoma (Hohn
et Hellerman) Lange-Bertalot)
396 Pleurosigma angulatum (Quekett) Smith
397 Pseudostaurosira brevistriata (Grunow) Williams et
Round (Fragilaria brevistriata Grunow)
398 Psammothidium ventralis (Krasske) Bukhtiyarova et
Round (Achnanthes ventralis (Krasske) LangeBertalot)
399 Psammothidium helveticum (Hustedt) Bukhtiyarova
et Round (Achnanthes helvetica (Hustedt) LangeBertalot)
400 Psammothidium chlidanos (Hohn et Hellerman)
Lange-Bertalot (Achnanthes chlidanos (Hohn et
Hellerman))
401 Puncticulata bodanica (Grunow in Schneider)
Hakansson comb. nov (Cyclotella bodanica
(Grunow) Cleve-Euler))
402 Puncticulata comta (Ehrenberg) Hakansson comb.
nov. (Cyclotella comta Kützing)
403 Puncticulata radiosa (Lemmermann) Hakansson
comb. nov
404 Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et Stoermer
405 Rhizosolenia longiseta Zacharias
406 Rhizosolenia eriensis (Smith)
407 Rhoicosphaenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot
(Rhoicosphaenia curvata (Kützing.) Grunow)
408 Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Müller var.
ventricosa (Ehrenberg) Grunow
409 Rhopalodia gibberula (Ehrenberg) Müller
410 Rhopalodia paralella (Grunow) Müller
411 Sellaphora bacillum (Ehrenberg) Mann (Navicula
bacillum Ehrenberg)
412 Sellaphora bacilloides (Hustedt) Cremer comb.nov.
(Navicula bacilloides Hustedt)
413 Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowski
(Navicula pupula Kützing)
414 Sellaphora seminulum (Grunow) Mann (Navicula
seminulum Grunow)
415 Skeletonema subsalsum (Cleve-Euler) Bethge
416 Skeletonema costatum Gunow
417 Stauroneis acuta Smith

Liliana Török

REFERENCES
7

14, 19
7, 19, 28
7

7

7

7, 28

1, 7, 19, 28
7, 28
7
1, 19, 28
1, 19, 28
7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 25, 27, 28
15, 17, 18, 19, 20
27
19, 22
1, 7, 17,18, 19, 22, 28
7
7, 18, 19, 24, 27, 28
7
7, 27
27
17, 18, 19
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418
419
420
421

422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

SPECIES AND SYNONYMS
Stauroneis anceps Ehrenberg
Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) Ehrenberg
Stauroneis smithii Grunow
Staurosira berolinensis (Lemmermann) LangeBertalot (Fragilaria beroliensis (Lemmermann)
Lange-Bertalot)
Staurosira construens Ehrenberg (Fragilaria
construens)
Staurosira sp. (cf. S. circula Van de Vijver et Beyens)
Staurosirella lapponica (Grunow) Williams et Round
Staurosirella leptostauron Ehrennerg (Fragilaria
leptostauron Ehrenberg)
Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams et Round
(Fragilaria pinnata Ehrenberg)
Stenopterobia intermedia (Levis) Brebisson
Stephanodiscus alpinus Hustedt
Stephanodiscus astraea (Ehrenberg) Grunow
Stephanodiscus hantzschii Grunow
Stephanodiscus medius Hakansson
Stephanodiscus neoastrea Hakansson
Stephanodiscus parvus Stoermer & Hakansson
Stephanodiscus sp. (cf. S. bideranus (Kützing)
Krieger)
Stephanodiscus sp. (cf. S. minutulus (Kützing)
Round)
Surirella angusta Kützing
Surirella bifrons Ehrenberg (S.biseriata var. bifrons
(Ehrenberg) Hust)
Surirella biseriata Brebisson
Surirella brebissoni Krammer et Lange-Bertalot
Surirella capronii Brebisson
Surirella delicatissima Lewis
Surirella elegans Ehrenberg
Surirella gracilis Grunow
Surirella linearis Smith
Surirella minuta Brebisson
Surirella ovalis Brebisson
Surirella ovata Kutzing
Surirella robusta Ehrenberg
Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing
Surirella spiralis Kutzing

REFERENCES
15, 17, 18, 19, 27, 28
7, 15, 17, 18, 19, 20
28
1, 7, 24, 25, 27, 28

1, 14, 15, 17, 18,19, 20, 24,
27
7
7
7
7,17, 18, 19, 28
27
7, 28
1, 16, 17, 19, 27
1, 7, 17, 19, 24, 27, 28
7
7, 28
7, 28
7
7, 28
1, 17, 18, 19, 28
7, 14, 18, 19, 28
17, 18, 19, 28
7, 25, 27, 28
14, 17, 19, 28
19
14, 17, 18, 19, 28
7, 19
1, 8, 14, 17, 18, 19
7, 27, 28
18, 19
1, 17, 19
14, 15, 17, 19, 25
28
19
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451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
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Surirella striatula Turpin
Surirella tenera Gregory
Surirella turgida (Smith)
Synedra affinis
Synedra actinastroides
Synedra amphicephala Kutz.
Synedra minuscula Grunow
Synedra rupens Kutzing
Tabelaria fenestrata (Lyngbye) Kützing
Tabellaria floculosa (Roth) Kutz.
Thalassiosira baltica (Grunow) Ostenfeld
Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve
Thalassiosira lacustris (Grunow) Hasle
(Coscinodiscus lacustris Grun.)
Thalassiosira weissflogii (Grunow) Fryxell et Hasle
Thalassiosira visurgis Hust
Triceratium favus Ehrenberg
Triceratium striolatum Ehrenberg
Ulnaria biceps (Kutzing) Compere (Fragilaria biceps
(Kutzing) Lange-Bertalot)
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compere (Fragilaria ulna
var. ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot)

REFERENCES
17, 18, 19
1, 18, 19
28
14, 16
1
17, 18, 19, 25
19
19
17,18, 19, 20, 28
17, 18, 19, 20
27
28
1, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 28
7
7, 28
19
19
7
1, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19,
24, 25, 26, 27, 28

Consequently, eight more species belonging to the following genera:
Achnanthes, Aulocoseira, Coscinodiscus, Cyclotella, Eunotia and Navicula
were mentioned in the grey literature (Contract MCT 1992, 1993).
Based on taxonomically re-evaluation and re-examination of preserved
slide samples, some species from Table 1 should be eliminated from the list.
We consider that in case of the following species Melosira moniliformis
(TÖRÖK, 1997A) and Thalassiosira baltica (TÖRÖK, 2001) there was a
mistake in determination. We discovered that instead of Melosira moniliformis
recorded in 1996 in Nebunu Lake in the sample there was Melosira varians
and instead of Thalassiosira baltica recorded in samples prelevated from
Babina reconstructed area there was Thalassiosira visurgis.
On the other hand we presumed that in case of Navicula acicularis
(STANCU-STOIANOVICI, 1992) there was a typing mistake because the
species is not mentioned in any book used for species determination.
Finally, there is an unconfirmed diagnosis in case of the species
Cymbella deltaica specie nova.
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In the last twenty years due to the new microscopic technique there
were described 22 new generic taxa. As a results, a large number of species
originally assigned in one genus due to their morphological and ultrastrucural
features were included in others genera.
The checklist of species’s varieties and its synonyms is present in Table
2 according to current taxonomical literature and the references where was
mentioned.
Table 2
No
SPECIES AND SYNONYMS
1 Achanthidium exiguum (Grunow) Czarnecki (Achnanthes
exigua Grunow var. exigua)
2 Achanthidium minutissimum var. cryptocephala Grunow
3 Achnanthes brevipes Agardh var. intermedia Kutzing
4 Achnanthes delicatula (Kützing) Grunow ssp. delicatula
5 Actinocyclus normanii f. subsalsa (Juhlin-Dannfelt)
Hustedt
6 Amphora ovalis var. gracilis (Ehr.) Cleve
7 Amphora ovalis var. libyca (Ehr.) Cleve
8 Amphora ovalis var. pediculus (Kützing) Cleve
9 Anemoeoneis sphaerophora (Kutz.) Pfitz. var. sculpta
(Ehr.) Müller
10 Asterionella formosa var. acroides Lemmerman
11 Aulacoseira granulata var. angustissima (O. Müller)
Simonsen
12 Aulacoseira granulata var. angustissima f. spiralis Müller
13 Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen var. tenuissima
(Grunow) Simonsen
14 Caloneis amphisbaena var. subsalina (Donkin) Cleve
15 Caloneis bacillum var. lancettula (Schultz) Hustedt
16 Caloneis schumanniana (Grun.) Cleve var. biconstricta
Grun.
17 Caloneis silicula (Ehr.) Cleve var. gibberula (Kutz.) Grun.
18 Caloneis silicula var. tumida Hustedt
19 Campylodiscus clipeus var. bicostata (Smith) Hustedt
20 Campylodiscus noricus Ehr. var. hibernica (Ehr.) Grun.
21 Cocconeis pediculus Ehr. var. euglypta (Ehr.) Cleve
22 Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula
23 Cocconeis placentula var. euglypta Ehrenberg
24 Cocconeis placentula var. klinoraphis Geitler

∗

Numerele reprezintă numerele de ordine ale referinţelor din bibliografie.

REFERENCES∗
28
19
19
28
7
19
17, 18, 19
17, 18,19, 28
20, 17, 19
19
17, 18, 19, 15, 16,
20, 22, 28
18, 19
15, 17, 19
19
19
17, 18, 19
17, 18
19
19
18, 19
15
7, 28
7
17, 19
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25 Cocconeis placentula var. lineata (Ehrenberg) Van Heurck
26 Cyclotella sp. (cf. C. bodanica var. affinis (Grunow) CleveEuler)
27 Cymatopleura eliptica var. constricta Grunow
28 Cymatopleura solea var. apiculata (W. Smith) Ralfs
29 Cymatopleura solea var. gracilis Grun.
30 Cymatopleura solea var. regula (Ehrenberg) Grunow
31 Cymatopleura solea var. solea (Brebisson) W. Smith
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Cymbella cistula var. maculata (Kutz.) V. Heurck
Cymbella cymbiformis var. cymbiformis Agardh
Cymbella cymbiformis var. nonpunctata Fontell
Denticula tenuis var. crassula (Naeg.) Hustedt
Diatoma elongatum var. actinastroides Krieg.
Diatoma elongatum var. tenue (Ag.) Kutz.
Diatoma hiemale var. mesodon (Ehrenberg)Grunow
Diatoma vulgare var. brevis Grunow
Diatoma vulgare var. capitulata Grunow
Diatoma vulgare var. linearis Grunow
Diatoma vulgare var. producta Grunow
Diploneis ovalis (Hilse) Cleve var. oblongella (Naeg.) Cleve
Epithemia turgida var. capitata Fricke
Epithemia turgida (Ehr.) Kutz. var. granulata (Ehr.) Grun.
Epithemia zebra (Her.) Kutz. var. porcellus (Kutz.) Grun.
Epithemia zebra (Her.) Kutz. var. saxonica (Kutz.) Grun.
Eunotia pectinalis var. minor (Kutz.) Rabenh.
Eunotia pectinalis var. minor (Kutz.) Rabenh. f. impressa
(Ehrenberg) Hustedt
Fragilaria capucina var. mesolepta (Rabenhorst)
Rabenhorst
Fragilaria capucina var. rumpes (Kützing) Lange-Bertalot
Fragilaria parasitica (W. Smith) Grunow var. constricta
Mayer
Fragilaria parasitica var. parasitica (W. Smith) Grunow
Fragilaria parasitica var. subconstricta Grunow
Gomphonema intricatum Kutz. var. vibrio (Ehr.) Cleve
Gomphonema acuminatum Ehr. var. coronata (Ehr.) Smith
Gomphonema acuminatum var. brebissonii (Kutz.) Cleve
Gomphonema acuminatum var. coronatum
Gomphonema acuminatum var. trigonocephala (Ehr.) Grun.

REFERENCES
7, 19
7
19
7, 19, 28
19
15, 20
7, 17, 18, 19, 14, 15,
20, 24, 25, 26, 28
17
7, 28
7
19
19
17, 19
19
19
19
19
19
18, 19
19
7, 17, 18
17, 18, 15, 20
17, 18, 19, 15
19, 20
19
7, 17, 19, 28
28
28
7, 28
7, 28
18, 19,
7, 19, 15, 20, 22, 28
14, 17, 18, 19, 20
17, 18, 19, 8, 19
17, 19
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60 Gomphonema augur var. gautieri V.H.
61 Gomphonema constrictum Ehr. var. capitata (Ehr.) Cleve
62 Gomphonema grovei var. lingulatum (Hustedt) LangeBertalot
63 Gomphonema longiceps Ehr. var. subclavata Grun.
64 Gomphonema longiceps Ehr. var. subclavata Grun. f.
gracilis Hust
65 Gomphonema olivaceum var. salinum Grunow
66 Gomphonema olivaceum (Lyngb.) Kutz. var. calcarea Cleve
67 Gyrosigma distortum (W. Sm.) Cleve var. parkeri Harrisson
68 Hannaea arcus var. arcus (Ehrenberg) Cleve (Fragilaria
arcus (Ehrenberg) Cleve var. arcus)
69 Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. maior Grunow
70 Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. vivax (Hantzsch)
Grun.
71 Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. var. minor Grunow
72 Hippodonta hungarica (Navicula hungarica var. linearis
Ostrup)
73 Mastogloia smithii Thwait. var. lacustris Grun.
74 Mastogloia smithii Thwaites var. amphicephala Grun.
75 Navicula cryptocephala var. veneta (Kützing) Grunow
76 Navicula cuspidata var. ambigua (Ehr.) Cleve
77 Navicula menisculus var. upsaliensis Grunow
78 Navicula oblonga var. subcapitata Pantocsek
79 Neidium affine (Ehr.) Cleve var. amphirhynchus (Ehr.)
Cleve
80 Neidium iridis var. ventralis Reichelt
81 Neidium iridis (Ehr.) Cleve var. amphigomphus (Ehr.) V.H.
82 Neidium iridis (Ehr.) Cleve var. ampliata (Ehr.) Cleve
83 Nitzchia thermalis Kutzing var. intermedia Grunow
84 Nitzchia tryblionella var. levidensis (Smith) Grunow
85 Nitzschia angustata (W. Sm.) Grun. var. acuta Grun.
86 Nitzschia levidensis var. levidensis (W. Smith) Grunow
87 Nitzschia levidensis var. salinarum Grunow
88 Nitzschia liniaris var. tenuis (W. Smith) Grunow
89 Nitzschia lorenziana Grun var. subtilis Grun.
90 Nitzschia tryblionella Hantzsch var. debilis (Arn.) Mayer
91 Nitzschia tryblionella Hantzsch var. victoriae Grun.
92 Pinnularia abaujensis (Pant.) Ross var. linearis (Hustedt)
Patrik

REFERENCES
18, 19
19, 14, 15, 20, 27
7
17, 18,19
17, 18,19
28
19, 20
18, 20
27, 28
19
17, 19
19
19
7, 17, 18, 19, 20
18, 19
19
17, 18, 19
28
17, 19
17, 18, 20
19
18, 19
15
19
19, 27
18, 19
28
27, 28
28
17, 18, 19
19
18, 19, 20
19
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Pinnularia borealis var. rectangularis Hustedt
Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr. var. sudetica (Hilse) Hust
Placoneis placentula f. rostrata A. Mayer
Placoneis placentula var. lanceolata (Navicula placentula
var. lanceolata Grunow)
97 Placoneis placentula var. rostrata (Navicula placentula var.
rostrata Mayer)
98 Rhopalodia gibba var. gibba (Ehrenberg) O. Müller

99 Rhopalodia gibba var. minuta Krammer
100 Rhopalodia gibba var. parallela (Grunow) Peragallo
101 Sellaphora pupula (Navicula pupula var.rectangularis
(Greg) Grun.)
102 Sellaphora pupula Kutz. var. capitata Hust.
103 Sellaphora pupula Kutz. var. mutata (Krasske) Husdetd
104 Staurosira construens var. binodis (Ehrenberg) Hamilton
(Fragilaria construens var. binodis (Ehrenberg) Grunow)
105 Staurosira construens var. construens Ehrenberg
(Fragilaria construens var. construens
106 Staurosira construens var. exigua (Smith) Lange-Bertalot
(Fragilaria construens var. exigua (Smith) Schulz)
107 Staurosira construens var. venter (Ehrenberg) Hamilton
(Fragilaria construens var. venter (Ehrenberg) Grunow)
108 Staurosira construens (Ehr.) Grunow var. subsalina Hustedt
109 Surirella biseriata Breb. var. constricta
110 Surirella linearis Smith var. constricta (Ehrenberg) Grunow
111 Surirella linearis var. helvetica (Brun) Meister
112 Surirella ovata Kutzing var. pinnata (Smith) Hustedt
113 Surirella robusta Ehr. var. spendida (Ehr.) v. Heurck
114
115
116
117
118

Surirella tenera Greg. var. nervosa Mayer
Synedra tabulata var. fasciculata Kutzing (Grunow)
Synedra tabulata var. obtusa Pant
Tabelaria fenestrata var. asterionelloides Grunow
Ulnaria ulna (Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. aequalis
(Kutz.) Hust.)
119 Ulnaria ulna (Synedra ulna var. amphirhynchus (Ehr.)
Grun.)
120 Ulnaria ulna (Synedra ulna var. biceps Kutz.)
121 Ulnaria ulna (Synedra ulna var. danica (Kutz.) Grun.)
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SPECIES AND SYNONYMS
122 Ulnaria ulna (Synedra ulna var. oxyrhynchus (Ehr.) Grun.)
123 Ulnaria ulna (Synedra ulna var. spathulifera Grun.)
124 Ulnaria ulna var. acus (Kützing) Cremer comb. Nov.
(Fragilaria ulna var. acus (Kützing) Lage-Bertalot)
125 Ulnaria ulna var. acus (Synedra acus var. radians (Kutzing)
Hustedt)
126 Ulnaria ulna var. acus (Synedra acus var. angustissima
Grunow)

REFERENCES
19
17, 19
7, 19, 16, 27, 28
19
19

Conclusion
According to this review the author conclude that in the Danube Delta’s
aquatic ecosystems are known in total 473 diatoms species and 126 diatom’s
varieties recorded in published work and in grey literature. These algae were
collected from more than 35 samples points. These include lakes, channels,
and branches of the Danube River that was investigated during a very long
investigation period, for more than 50 years.
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Date privind diversitatea diatomeelor în Delta Dunării
Rezumat
În urma analizei comparative a informaţiilor din surse bibliografice şi a datelor rezultate
din cercetările proprii, autorul prezintă o evoluţie a cunoştiinţelor despre diversitatea diatomeele
din Delta Dunării, stabilind că până în prezent în respectiva zonă au fost identificaţi 603 taxoni,
dintre care considerăm că există în mod real în ecosistemele acvatice ale deltei 473 de specii.
Lista de specii prezentată în lucrarea de faţă nu include speciile semnalate în complexul lagunar
Razim-Sinoe.
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Evaluarea stării de calitate a apei din lacurile Oltina, Bugeac
şi Dunăreni pe baza structurii populaţiilor fitoplanctonice
Liliana TÖRÖK, Cristina DINU

Introducere
Schimbările rapide în compoziţia fitoplanctonică ce au loc de la o
săptămână la alta au pus în imposibilitate elaborarea unui sistem de evaluare a
calităţii apei pe baza fitoplanctonului, care să se aplice în toate Statele Membre
ale Comunităţii Europene. Din acest motiv fiecare stat are un sistem propriu de
evaluare a acestuia, în care se regăsesc totuşi anumite elemente comune, cum
ar fi observaţii legate de: înfloririle algale, proporţia algelor albastre în
comparaţie cu cea a celorlalte grupe algale, diversitatea algală, rata dintre
zooplancton şi biomasă exprimată prin clorofila ’’a’’. Dintre aceşti parametri,
evaluarea biomasei fitoplanctonice, exprimată prin clorofila ’’a’’, alături de
estimarea densităţii numerice a grupelor algale ce intră în componenţa
fitoplanctonului şi a diversităţii populaţiilor algale, constituie elemente esenţiale
în aprecierea stării ecologice a apelor de suprafaţă (MOSS, 2003).
Descrierea zonei investigate
Sectorul Ostrov - Cernavodă al luncii inundabile a Dunării aparţine din
punct de vedere geografic subunităţii Dobrogea dunăreană (Figura 1). Zona se
caracterizează printr-un aspect colinar cu interfluvii înguste, tentaculare şi
puternic festonate de văi torenţiale, o particularitate a sa constituind-o
depresiunile – golfuri în care s-au cantonat o serie de lacuri, numite şi limane
fluviatile, printre care se numără şi cele studiate de noi.
Întrucât evoluţia acestor depresiuni lacustre s-a desfăşurat pe două direcţii
– abraziune şi aluvionare – limanele fluviatile din Dobrogea, îndeosebi Bugeac,
Oltina şi Dunăreni, se prezintă sub forma unor depresiuni lacustre cu maluri înalte
şi abrupte, funduri plate şi fără accidente, formate pe văi secundare aluvionate la
zona de confluenţă cu fluviul Dunărea (GÂŞTESCU, 1971).
Climatul zonei se caracterizează prin continentalismul termic pronunţat,
abundenţa de lumină solară, ariditatea accentuată (precipitaţii medii anuale de
450 mm/an), caracterul torenţial al precipitaţiilor (320 mm în 24 h), vânturile dese
şi puternice şi existenţa microclimatelor oferite de suprafeţele acvatice ale
limanelor, ale ceaierelor şi ale versanţilor împăduriţi, care vara, prin evaporaţia
intensă, asigură aerului un grad mai accentuat de umiditate (IANA,1971).
Reţeaua hidrografică este tributară Dunării, unde debuşează toate
cursurile de apă, printre care: Peştera, Oltina, Mârleanu. Importanţa acestor
Delta Dunării III , Tulcea, 2006, p. 109 - 128
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cursuri este redusă în general, având debite foarte reduse în raport cu văile lor
largi şi adânci şi cu climatul actual secetos. O altă caracteristică a reţelei
hidrografice este şi regimul hidrologic instabil, cu viituri pluviale tot timpul
anului, intense, dar de scurtă durată, influenţat de structura petrografică şi
clima regiunii. Principalele surse de alimentare cu apă ale limanelor
investigate sunt: Dunărea, debitele de viitură formate în timpul verii în bazinul
de recepţie şi izvoarele proprii.
Lacurile studiate au următoarele suprafeţe: SBugeac= 1304,84 ha, SOltina=
1899 ha, SDunăreni= 671 ha şi fac parte din rezervaţiile naturale de interes
avifaunistic şi peisagistic cu acelaşi nume, declarate prin H.G. 2151/2004.
Material şi metodă
Analiza fitoplanctonului urmează un protocol bine stabilit care include
următoarele etape: prelevarea probelor, pregătirea primară, analiza microscopică.
a. Prelevarea probelor. S-a făcut în perioada 2003-2004, conform
metodologiei standard (APHA, 1989). Volumul prelevat a fost de 1 litru.
Fixarea probei s-a făcut cu formol 37%.
b. Pregătirea primară. În laborator, după sedimentare (7 zile), probele au
fost sifonate la un volum de 100 ml (Vs) cu ajutorul trompei de vid. Volumul de
probă rămas a fost împărţit în două „subprobe” S1 (40 ml) şi S2 (60 ml).
• Subproba S1 a fost utilizată exclusiv la determinarea diatomeelor prin
metoda analizei uscate sau a preparatului fix.
Probele au fost lăsate încă o zi la sedimentat, apoi s-au sifonat până la
un volum de 5 ml, apoi s-a adăugat acid sulfuric (5 ml) şi bicromat de potasiu
(2-4 granule), pentru distrugerea materialului organic. Proba astfel tratată a
fost agitată cel puţin o dată pe zi timp de 7 zile. După distrugerea materialului
organic resturile de acid din probă s-au îndepărtat prin spălare cu apă
distilată. Peste probă s-au adăugat 30 ml apă distilată, proba s-a lăsat o zi la
sedimentat şi s-a sifonat până la volumul final sedimentat (5 ml). Operaţiunea
s-a repetat timp de 5 zile.
Preparatul fix a fost obţinut după ce în prealabil o picătură de probă
(Vpic) cu volumul cunoscut, pusă pe o lamelă degresată, a fost arsă pe plita
electrică timp de 8 ore. După tratarea termică deasupra lamelei s-a pus ca
material de includere Hyrax.
• Subproba S2 a fost folosit pentru analiza umedă, metodă ce
presupune determinarea tuturor grupelor algale. Acestea vor fi identificate şi
numărate în cameră Hloubka cu suprafaţă de 100 mm2.
c. Analiza microscopică – metoda analizei uscate (preparatul fix)
Analiza microscopică s-a făcut cu ajutorul microscopul Leitz Laborlux S.
Densitatea numerică a diatomeelor planctonice a fost stabilită prin raportarea
la suprafaţa de împrăştiere a picăturii (TÖRÖK, 2004).
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Numărul minim de indivizi număraţi în preparatul fix a fost de 400.
Analiza preparatului fix s-a făcut în imersie cu obiectivul de 100 X.
Identificarea speciilor a fost făcută în conformitate cu: KRAMMER,
LANGE-BERTALOT, 1986, 1988, 1991A şi 1991B; STREBLE, KRAUTER,
1982; HAKANSSON, 2002. Valoarea ecologică a speciilor şi caracterizarea
preliminară a calităţii apei din cele trei lacuri analizate s-au stabilit conform
sistemelor Streble-Krauter (STREBLE, KRAUTER, 1982), respectiv Herman
van Dam (VAN DAM et alii, 1994).
Diversitatea fitoplanctonului în lacurile investigate s-a calculat pe baza
indicelui de diversitate Shannon-Weaver conform formulei:

Η ' = −∑ pi ln pi
unde: pi reprezintă raportul dintre densitatea numerică a unei specii şi
densitatea numerică totală (ni / N).
Dominanţa speciilor fitoplanctonice a fost stabilită conform formulei
(GOMOIU, SKOLKA, 2001):
Dsp.A = (Nr. indivizilor speciei A / Nr. total de indivizi) x 100,
speciile fiind încadrate în următoarele categorii : <5%-Subdominant, 5-25%Dominant, >25%- Eudominant.
Pragul de înflorire algală stabilit pentru Delta Dunării (14 X 105ind./l) s-a
aplicat şi în cazul lacurilor analizate, deoarece acestea au fost încadrate în
aceeaşi tipologie abiotică (ROLN04, ROLN05, ROLN06) a lacurilor naturale
din România, ca şi lacurile din Delta Dunării (INCDD, 2005).
Valorile parametrilor fizico-chimici ai apei au fost măsurate/determinate
cu discul Sechi (transparenţă, adâncime), aparatul portabil MultiLine P3 (pH,
temperatură, oxigen dizolvat) şi fotocolorimetrul Photolab S6 (azotaţi,
amoniac, fosfaţi, raportul Ca/Mg).
Rezultate şi discuţii
Caracterizarea apei lacurilor sub aspectul proprietăţilor sale fizicochimice se face pe baza măsurătorilor şi analizelor chimice efectuate în
perioada aprilie 2003 – noiembrie 2004.
Adâncimea apei variază în funcţie de posibilităţile de alimentare a
lacurilor, de intensitatea evaporaţiei şi de necesităţile impuse de exploatarea
piscicolă, înregistrându-se valori maxime de 1,50 - 1,65 m în lacurile Dunăreni
şi Bugeac – la alimentarea din fluviu – şi valori minime de 0,40 - 0,65 m în
lacurile Oltina, Bugeac – în perioadele secetoase (ex. în anul 2003). În timpul
iernii, când se formează pod de gheaţă pe suprafaţa lacurilor, administratorii
lacurilor reduc adâncimea apei până la 0,95 - 110 m, în vederea prevenirii
distrugerii digurilor perimetrale de către sloiurile de gheaţă.
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Transparenţa şi culoarea apei. Factorii care influenţează cei doi
parametri fizici sunt cantitatea de suspensii, fie aduse de apele Dunării şi de
precipitaţii, fie produse prin agitarea apei de vânturile puternice şi/sau
activitatea de pescuit comercial, şi dezvoltarea organismelor plactonice.
Valorile maxime ale transparenţei s-au înregistrat în lacurile Dunăreni şi
Oltina (34 - 35 cm la hapa= 150 - 153 cm), iar valorile minime s-au înregistrat în
lacurile Oltina şi Bugeac (5 -18 cm, la hapa= 145 - 150 cm). Deseori, gradul de
tulburare a apei este foarte ridicat datorită vânturilor puternice ce răscolesc
masa apei, antrenând depunerile de pe fundul lacurilor.
Culoarea apei este verde-cenuşie sau verde-gălbuie datorită
suspensiilor aduse de apa de alimentare sau înfloririlor algale.
Regimul termic al apei este influenţat de condiţiile climatice ale zonei
(ex. temperatura aerului şi acţiunea mecanică a vântului). Întrucât unităţile
lacustre studiate au adâncimea apei mică, acestea nu prezintă structura
termică clasică, ci au numai epilimnionul, adică stratul de apă influenţat zilnic
de variaţia temperaturii aerului sau de acţiunea vântului. Circulaţia apei este
totală (holomoctică), acest fapt conducând la oxigenarea şi dezvoltarea bazei
trofice în toată masa apei.
Temperatura apei, măsurată în fiecare din lacurile studiate, se menţine în
general constantă, valorile înregistrate în staţiile de prelevare a probelor de apă
variind în limite reduse (0,34 - 2,1 ºC). Valorile minime s-au înregistrat în lunile
aprilie 2003 la Oltina (10,0 ºC), respectiv octombrie la Bugeac (13,4 ºC), iar
valorile maxime s-au înregistrat în luna august 2004 la Oltina (26,3 - 28,4 º C).
Din analiza valorilor parametrilor chimici ai apei se constată următoarele:
Reacţia apei, cu un pH ce variază între 8,45 (aprilie 2003, Dunăreni) 10,64 (august 2004, Oltina), indică variaţii sensibile în cadrul fiecărui ecosistem,
dar şi valori ce depăşesc valoarea maximă de 8,3 admisă în apele piscicole
(valoarea letală pentru ciprinide fiind 10,8). Valorile crescute ale pH pot fi puse
pe seama consumului dioxidului de carbon liber în totalitate în procesul de
fotosinteză a fitoplanctonului, dar şi a conţinutului în calcar şi carbonaţi al solului
(lacurile fiind situate pe soluri de tip cernoziumuri carbonatice).
Cantitatea de oxigen solvit în apă este îmbogăţită de viiturile de
primăvară şi de acţiunea mecanică a vântului, înregistrându-se în luna aprilie
valori cuprinse între 10,52 -12,28 mg O2/l. În luna august 2004 s-a înregistrat o
scădere a cantităţii de oxigen solvit datorită temperaturilor ridicate (5,56 -7,80
mg O2/l, la Tapă = 22 - 28,7ºC), fără a se constata un deficit. După perioada
estivală se constată o nouă creştere a cantităţii de oxigen solvit, înregistrânduse valori de 13-13,5 mg O2/l.
Pentru conţinutul de azotaţi – principala sursă nutritivă a fitoplanctonului
– s-au înregistrat valori cuprinse între 0,2 mg/l (2004, Dunăreni) şi 0,5 mg/l
(2004, Bugeac).
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Azotiţii au avut valori cuprinse între 0,039 mg/l (noiembrie 2004,
Dunăreni) şi 0,049 mg/l (noiembrie 2004, Oltina), superioare valorii optime de
0,005 mg/l , fără a depăşi însă pragul limitei maxime admise de 0,20 mg/l.
Valorile măsurate pentru conţinutul de fosfaţi s-au încadrat în limitele
optime admise în apele piscicole, având valori cuprinse între 0,06 – 0,11 mg/l.
Valorile cele mai mici s-au înregistrat în lacul Dunăreni (luna noiembrie),
datorită consumului acestor săruri biogene de către plantele macrofite, ceea
ce a condus la inhibarea dezvoltării organismelor planctonice.
Raportul Ca/Mg are valori cuprinse între 193/150 şi 218/181 variind de
la o lună la alta.
Dezvoltarea şi repartiţia vegetaţiei macrofite, higrofile şi hidrofile sunt
influenţate de nivelul apei din lacuri şi de condiţiile ecologice existente în
ecosistemele analizate. În ceea ce priveşte gradul de acoperire cu vegetaţie a
lacurilor, aceasta ocupă aproximativ 10% din suprafaţa lacului Bugeac, 1-2%
din suprafaţa lacului Oltina şi 20-25% din suprafaţa lacului Dunăreni,
estimările fiind făcute prin apreciere vizuală.
Asociaţiile fitoplanctonice din lacurile Oltina şi Dunăreni prezintă o serie
de caracteristici care justifică includerea lor în aceeaşi clasă de calitate a apei
(ape eutrofe). Astfel:
• algele albastre (cianofitele) prezintă cea mai mare abundenţă
numerică. Speciile dominante şi eudominante aparţin acestui grup (Tabelul 1)
• abundenţa numerică a cianofitelor depăşeşte pragul de înflorire
algală în toate staţiile de prelevare (Figurile 2 - 5)
Tabelul 1
Lista speciilor dominante şi eudominante din lacurile analizate
The checklist with the dominant and eudominant species in the studied lakes
SPECIA
Eu-Dominantă
Aphanizomenon flos-aquae

Oltina
2004

Bugeac
2004
5.140

Aphanizomenon issenschatkoi

Dunăreni
2003

Dunăreni
2004

12.418

6.483

6.227

Lyngbya contorta

5.790

Lyngbya limnetica
14.328

Microcystis aeruginosa
Monoraphidium irregulare

31.274
16.032

Oscillatoria Formosa
Oscillatoria limnetica

47.875

48.376

Scenedesmus quadricauda

6.886

Staurosira construens

5.680

64.510
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Fig. 2. Analiza comparativă a distribuţiei grupelor algale pe staţii de prelevare din
Lacul Oltina (august 2004)
Fig. no 2. The comparative analyses of the algal communities distribution in the Oltina Lake
(August 2004)

14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

nr.ind/l

Oltina Sud

BACILLARIOPHYTA

Oltina Nord

CHLOROPHYTA

Oltina Centru

CYANOPHYTA

alte grupe

Fig. 3. Analiza comparativă a distribuţiei grupelor algale pe staţii de prelevare din
Lacul Bugeac (august 2004)
Fig. no 3. The comparative analyses of the algal communities distribution in the Bugeac Lake
(August 2004)

nr. ind /l
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Bugeac NE
BACILLARIOPHYTA

Bugeac Centru
CHLOROPHYTA

Bugeac SV
CYANOPHYTA

Bugeac NV
alte grupe

115

Evaluarea stării de calitate a apei din lacurile Oltina, Bugeac şi Dunăreni...

Fig. 4. Analiza comparativă a distribuţiei grupelor de alge pe staţii de prelevare în
Lacul Dunăreni (august 2003)
Fig. no 4. The comparative analyses of the algal communities distribution in the Dunăreni Lake
(August 2003)
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Fig. 5. Analiza comparativă a distribuţiei grupelor de alge pe staţii de prelevare din
lacul Dunăreni (august 2004)
Fig. no 5. The comparative analyses of the algal communities distribution in the Dunăreni Lake
(August 2004)
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Starea ecologică a lacului Bugeac pare a fi mai bună decât a lacurilor
Oltina şi Dunăreni, deşi se încadrează în categoria lacurilor eutrofe. În cazul
acestui lac se poate observa că densitatea numerică a cianofitelor, pe staţii de
prelevare, este mai mică decât cea din lacurile Oltina şi Dunăreni (Figura 4).
Dominanţa speciilor fitoplanctonice din cele trei lacuri analizate scoate în
evidenţă următoarele aspecte:
a. în cazul lacului Dunăreni din totalul celor 92 de specii identificate
(Tabelul 2) speciile Aphanizomenon issenschatkoi, Lyngbya limnetica,
Oscillatoria formosa şi Oscillatoria limnetica prezintă cea mai mare
abundenţă numerică relativă. Dintre acestea specia beta mezosaporbă
Oscillatoria limnetica a fost eudominantă cu mai mult de 64% din totalul
speciilor prezente în probele prelevate în anul 2004 (Tabelul 1).
Tabelul 2
Lista speciilor identificate în lacul Dunăreni (2003-2004)
The checklist of the identified species in Dunăreni Lake (2003-2004)
Nr.
sp.

GEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actinastrum
Amphora
Amphora
Anabaena
Ankistodesmus
Aphanizomenon
Aphanizomenon
Aulacoseira
Aulacoseira

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SPECIE

hantzschii
ovalis
sp.
circinalis
acicularis
flos-aqua
issenschatkoi
granulata
granulata var.
angustissima
sp.
Aulacoseira
paradoxa
Bacillaria
Chlamydomonas reinhardii
Chlorella
vulgaris
Chroococcus
dispersus
Chroococcus
distans
Chroococcus
microscopicus
Chroococcus
turgidus
Coelastrum
sphaericum
sp. (cf. C.
Cosmarium
crenelatum)
phaseolus
Cosmarium
sp.
Cosmarium

SE

2003
Nord

Vest

Sud

x
x

x
x

x
x

2004
Vest Centru Nord

X
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

X

x

x
x

X
X

x
x

x

X

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
X
x
x

X
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Nr.
sp.

GEN

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Crucigenia
Crucigenia
Cyclotella
Cyclotella
Cymatopleura
Dictyosphaerium
Elakathotrix
Euglena
Euglena
Euglena
Euglena
Fallacia
Fragilaria
Golenkinia
Gomphonema
Gyrosigma
Gyrosigma
Gyrosigma
Hipodonta
Kirchneriella

SPECIE

quadrata
tetrapedia
meneghiniana
sp.
solea
pulchellum
gelatinosa
ehrenbergi
oxyuris
sanguinea
sp.
pygmaea
sp.
radiata
sp.
macrum
parkerii
sp.
capitata
sp. (cf. K.
subcapitata)
42 Kirchneriella
lunaris
43 Lyngbya
limnetica
44 Merismopedia
glauca
45 Merismopedia
minima
46 Merismopedia
tenuissima
47 Microcystis
aeruginosa
48 Microcystis
viridis
49 Monoraphidium arcuatum
50 Monoraphidium contortum
51 Monoraphidium irregulare
52 Navicula
menisculus
53 Navicula
sp.
54 Nitzschia
acicularis
55 Nitzschia
dissipata
56 Nitzschia
gracilis
57 Nitzschia
hungarica
58 Nitzschia
intermedia
59 Nitzschia
levidenisis
60 Nitzschia
linearis
61 Nitzschia
nana
62 Nitzschia
palea

SE

x

x
x

2003
Nord

x
x

Vest

Sud

2004
Vest Centru Nord

x

X
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

X
X

x
X
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

X

x
x

X
X
X

x

x

x
x

x

X
X
X

X
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GEN

SPECIE

SE

63 Nitzschia
64 Nitzschia

reversa
sp. (cf. N.
homburgeinsis)
65 Nitzschia
sp.
66 Oscillatoria
formosa
67 Oscillatoria
limnetica
68 Oscillatoria
sp. (cf. O.redekei)
69 Oscillatoria
tenuis
70 Pediastrum
boryanum
71 Pediastrum
simplex
72 Pediastrum
strumii
73 Pediastrum
tetras
74 Scenedesmus acuminatus
75 Scenedesmus ecornis
76 Scenedesmus protuberans
77 Scenedesmus quadricauda
78 Scenedesmus spinosus
79 Selenastrum
gracile
80 Sellaphora
pupula
81 Snowella
lacustris
82 Staurastrum
paradoxum
83 Staurosira
construens
84 Stephanodiscus sp.
85 Surirella
minuta
86 Surirella
sp.
87 Tertraedron
trigonum
88 Tetraedron
caudatum
89 Tetraedron
minimum
90 Tetrastrum
glabrum
91 Tetrastrum
staurogeniforme
92 Ulnaria
ulna

2003
Nord

x

x
x

x
x
x

Vest

Sud

x
x

x

x
x
x

x
x

2004
Vest Centru Nord

x
x

x
x

X
X

x
x
x
x
x

X
X

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

X
X

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

X

x

X
X
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b. în cazul lacului Bugeac din totalul celor 116 specii identificate (Tabelul
3) cinci specii sunt dominante, acestea fiind reprezentate prin trei specii de
cianoficee Aphanizomenon flos-aquae, Lyngbya contorta, Microcystis
aeruginosa, o specie de diatomee Fragillaria construens şi o algă verde
Scenedesmus quadricauda.
c. în ceea ce priveşte dominanţa speciilor în cazul lacului Oltina s-a
putut observa că, din totalul celor 88 specii identificate (Tabelul 3), cea mai
mare densitate numerică a fost înregistrată în cazul speciei Oscillatoria
limnetica; alături de aceasta valori ridicate a avut şi alga verde
Monoraphidium irregulare.
Tabelul 3
Lista speciilor identificate în anul 2004 în lacurile Bugeac şi Oltina
The check list of the identified species in Bugeac and Oltina lakes during 2004
Nr.
sp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GEN

Achanthosphaera
Achnanthes
Achnanthes
Actinastrum
Amphora
Amphora
Amphora
Anabaena
Anabaena
Anabaena
Anabaena
Ankistodesmus
Ankistrodesmus
Ankistrodesmus
Aphanizomenon
Aphanizomenon
Aphanothece
Asterionella
Aulacoseira
Chlamydomonas
Chlorella
Chodatella
Chroococcus
Chroococcus

SPECIE

zachariasii
hungarica
sp.
hantzschii
ovalis
veneta
sp.
lemmermannii
sphaerica
spiroides
sp.
acicularis
bernardii
falcatus
flos-aqua
issenschatkoi
minutissima
formosa
granulata
sp.
vulgaris
subsalsa
dispersus
distans

NV

Bugeac
Oltina
SV Centru NE Nord Sud Centru

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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GEN

Chroococcus
Chroococcus
Chroomonas
Cocconeis
Coelastrum
Coelastrum
Coelosphaerium
Cosmarium
Cosmarium
Crucigenia
Crucigenia
Cryptomonas
Cyclostephanos
Cyclotella
Cymatopleura

SPECIE

microscopicus
turgidus
sp.
placentula
microporum
sphaericum
minutissimum
phaseolus
sp.
quadrata
tetrapedia
erosa
sp.
sp.
solea var.
apiculata
40 Cymbella
cistula
41 Cymbella
sp.
42 Diatoma
tenuis
43 Diatoma
vulgaris
44 Dictyosphaerium ehrenbergianum
45 Dictyosphaerium pulchellum
46 Elakathotrix
gelatinosa
47 Encyonema
silesiacum
48 Epithemia
sorex
49 Euglena
ehrenbergi
50 Fallacia
pygmaea
51 Fragilaria
arcus
52 Fragilaria
capucina
53 Fragilaria
capucina var.
vaucherie
54 Fragilaria
sp.
55 Glenodinium
neglectum
56 Golenkinia
radiata
57 Gomphonema
olivaceum
58 Gomphonema
parvulum
59 Gomphosphaeria negeliana
60 Gyrosigma
parkerii

NV

x

Bugeac
Oltina
SV Centru NE Nord Sud Centru

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
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Nr.
sp.

GEN

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Gyrosigma
Hipodonta
Kirchneriella
Lagerheimia
Lyngbya
Lyngbya
Merismopedia
Merismopedia
Merismopedia
Micractinium
Microcystis
Microcystis

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Microcystis
Microcystis
Monoraphidium
Monoraphidium
Monoraphidium
Monoraphidium
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Navicula
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia
Nitzschia

SPECIE

sp.
capitata
obesa
genevensis
contorta
limnetica
glauca
minima
tenuissima
pusillum
aeruginosa
sp. (sp. M.
holastica)
viridis
sp.
arcuatum
contortum
irregulare
minutum
cincta
cryptocephalla
cuspidata
menisculus
salinarum
sp.
acicularis
angustata
dissipata
frustulum
gracilis
hantzschiana
hungarica
intermedia
levidenisis
linearis
recta
reversa
sigmoidea

NV

Bugeac
Oltina
SV Centru NE Nord Sud Centru

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
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GEN

98 Nitzschia
99 Oocystis
100 Oocystis
101 Oscillatoria
102 Oscillatoria
103 Pediastrum
104 Pediastrum
105 Pediastrum
106 Pediastrum
107 Pediastrum
108 Peridinium
109 Phacus
110 Pinullaria
111 Scenedesmus
112 Scenedesmus
113 Scenedesmus
114 Scenedesmus
115 Scenedesmus
116 Scenedesmus
117 Scenedesmus
118 Schroederia
119 Selenastrum
120 Sellaphora
121 Sellaphora
122 Siderocelis
123 Siderocelis
124 Snowella
125 Snowella
126 Staurastrum
127 Staurastrum
128 Stauroneis
129 Staurosira
130 Staurosira
131 Stephanodiscus
132 Surirella
133 Surirella

SPECIE

sp.
sp.
sp. (sp. O.
elliptica)
formosa
limnetica
boryanum
duplex
simplex
strumii
tetras
sp. (sp. P.
aciculiferum)
caudatus
gibba
acuminatus
bicaudatus
ecornis
obliquus
protuberans
quadricauda
spinosus
setigera
gracile
baciullum
pupula
sp. (cf. S.
elegans)
ornata
lacustris
litoralis
paradoxum
sp.
sp.
beroliensis
construens
sp.
brebissoni
capronii

NV

x

Bugeac
Oltina
SV Centru NE Nord Sud Centru

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
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Nr.
sp.

GEN

134 Surirella
135 Surirella
136 Tertraedron
137 Tetraedron
138 Tetraedron
139 Tetraedron
140 Tetrastrum
141 Tetrastrum
142 Thalasiossira
143 Treubaria
144 Ulnaria
145 Ulnaria

SPECIE

NV

minuta
sp.
trigonum
caudatum
incus
minimum
glabrum
staurogeniforme
sp.
triappendiculata
ulna
ulna var. acus

x

Bugeac
Oltina
SV Centru NE Nord Sud Centru

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

Lacul Bugeac prezintă caracteristici diferite faţă de celelalte două lacuri
analizate şi în ceea ce priveşte diversitatea fitoplanctonică. Astfel, din analiza
biodiversităţii fitoplanctonice s-a putut observa că lacul Bugeac are cea mai
ridicată valoare a indicelui de diversitate (Tabelul 4).
Tabelul 4
Diversitatea fitoplanctonică a lacurilor analizate
The phytoplankton diversity in the studied lakes
Staţie

Indice de diversitate

Oltina
Bugeac
Dunăreni

1,65
3,488
2,012

Pentru a evidenţia în ce măsură cele trei lacuri analizate au caracteristici
comune s-a făcut matricea de similitudine pe baza căreia s-a realizat
clastrograma:
Dunăreni

Oltina

Similaritate
Similarity

Bugeag
40

60

80

100

124

Liliana Török, Cristina Dinu

Structura asociaţiilor fitoplanctonice din lacurile Oltina şi Dunăreni
prezintă un grad relativ ridicat de similaritate.
Pe de altă parte este de remarcat faptul că starea ecologică a lacului
Dunăreni înregistrază o puternică tendinţă de degradare. Astfel:
• din analiza comparativă a densităţii numerice înregistrată în anul 2003,
respectiv în 2004 (Figura 4), se poate observa dublarea numărului de alge pe
litru de probă analizată;
• scăderea semnificativă a indicelui de diversitate de la 2,03 în anul
2003 la 1,7 în anul 2004 (Tabelul 5).
Tabelul 5
Evoluţia diversităţii fitoplanctonice a lacului Dunăreni
The evolution of phytoplankton diversity in the Dunăreni Lake
Staţie / anul prelevării

Indice de diversitate

Dunăreni / 2003

2,031

Dunăreni / 2004

1,707

Concluzii
Pe baza datelor preliminare cu privire la structura asociaţiilor
fitoplanctonice din lacurile Bugeac, Oltina şi Dunăreni putem concluziona că:
1. cele trei lacuri se încadrează în categoria lacurilor eutrofe cu
puternice înfloriri algale vara;
2. lacurile prezintă un grad relativ ridicat de similaritate;
3. lacul Dunăreni înregistrază o puternică tendinţă de degradare a
calităţii apei.
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Assessment of the Water Quality Status from the Bugeac,
Oltina and Dunăreni Lakes Based on the Phytoplankton Communities’ Structure
Abstract
The algal community structural analyses are one of the used methods for ecological
quality of surface waters assessment.
Based on this method, the authors make a preliminary assessment of the ecological
state of fluvial lakes Bugeac, Oltina, Dunăreni (Constanţa County) that allowed later to classify
there aquatic ecosystems from the point of view of trophic level. Thus, were analysed the
physico-chemical and biological features such as transparency, water deep, dissolved oxygen,
phosphorus concentration, nitrate and nitrite concentrations, algae and macrophytes.
According to the preliminary data, concerning the algal communities structure from the
studied lakes resulted: the lakes can be included in the eutrophic lakes with strong algal bloom
in the summer; the phytoplankton structure shows that the lakes have a high degree of
similarity; the Dunăreni Lake records a strong trend of degradation of the water quality.
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Fig. 1. Limanele fluviatile din SE Dobrogei (după Amco Press, 2003)
Fig. no. The fluvial lakes of SW Dobrudja (after Amco Press, 2003)
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Herpetofauna masivelor forestiere continentale
din sud-vestul Dobrogei. Situaţia actuală şi importanţa
acesteia în conservarea habitatelor naturale
Alexandru IFTIME, Oana IFTIME
Introducere
„Colţul” de sud-vest al Dobrogei reprezintă o regiune de maximum
interes pentru conservarea biodiversităţii în România şi, în particular, a
speciilor termofile asociate cu habitatele dobrogene de tip submediteraneean.
Regiunea este delimitată la nord-vest de lunca inundabilă a Dunării, iar la sud
de graniţa româno-bulgară; la est limita ariei de interes este determinată de
linia unde vegetaţia de tip forestier dispare, fiind înlocuită de suprafeţe
agricole. În acest studiu ne ocupăm strict de regiunile platoului dobrogean,
lunca inundabilă făcând obiectul unor studii separate.
Din punct de vedere geologic, sud-vestul Dobrogei reprezintă o porţiune
a platoului calcaros sud-dobrogean (Podişul Oltinei), cu altitudini de până la
200 m, constând din calcare de vârstă sarmaţiană sau cretacică şi depozite
loessoide cuaternare, străbătut de văile unor ape cu curs intermitent sau chiar
văi secate (valea Iortmac, valea Mare, valea Urluia etc.) ce se îndreaptă spre
Dunăre. Aceste văi prezintă adesea aspect de „canarale” sau mici canioane
cu pereţi stâncoşi abrupţi, în care se observă şi alte tipuri de fenomene
carstice (grote, peşteri). Văile se termină în lunca inundabilă a Dunării,
deschizându-se adesea în zone umede întinse, cu lacuri de tip liman fluviatil:
L. Bugeac, L. Oltina, L. Iortmac, L. Dunăreni, L. Vederoasa etc., înconjurate
de arii mlăştinoase cu stufărişuri. Solurile constau din cernoziomuri sau soluri
castanii de păduri xerofile; râpele abrupte în loess sunt o caracteristică a
regiunii, mai ales la limita dintre platou şi lunca Dunării, dar şi de-a lungul
văilor „seci” din interior.
Vegetaţia acestei regiuni era la origine de tip silvostepic, marcată însă
de numeroase elemente submediteraneene şi de influenţa substratului
calcaros, şi cuprindea în principal păduri rare, întrepătrunse de „ochiuri”
stepice şi de poieni, dominate de stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora),
stejarul pufos (Q. pubescens), cerul (Q. cerris), cărpiniţa (Carpinus orientalis)
şi mojdreanul (Fraxinus ornus), cu un subarboret bogat, conţinând, între altele,
păducel (Crataegus sp.), corn (Cornus mas), scumpie (Cotinus coggygria) şi,
în mod caracteristic pentru zonă, paliur sau spinul lui Hristos (Paliurus spinachristi), specie mediteraneană.
Actualmente, vegetaţia naturală a fost înlocuită în mare parte de diverse
culturi agricole: porumb, diverse cereale păioase, floarea-soarelui, precum şi
de livezi şi vii. Unele terenuri sunt utilizate ca păşuni, dar cu o vegetaţie
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influenţată de păşunatul intensiv şi astfel foarte diferită de cea stepică iniţială.
Pe alocuri, unele suprafeţe anterior cultivate cu viţă de vie sau ocupate de
livezi au fost reocupate de o succesiune de vegetaţii pioniere, tinzând spre
stabilirea unei vegetaţii lemnoase arbustive.
Vegetaţia de tip forestier se menţine în regiune sub forma unor masive
mai mici sau mai mari, uneori interconectate, formând cu terenurile cultivate
un „mozaic” în care se practică încă forme tradiţionale de agricultură. Masivele
forestiere rămase încă nu conţin toate vegetaţia de tip natural, multe dintre
ele reprezentând plantaţii de plop, salcâm sau pin negru, iar în unele cazuri şi
de alte esenţe exotice (nuc american). Chiar şi în cazurile unde se menţin
esenţele lemnoase native, adesea, datorită unei exploatări anterioare masive
cu tăieri pe suprafeţe mari, întâlnim un cărpiniş tânăr, habitat cu o
biodiversitate redusă în ce priveşte atât speciile vegetale cât şi cele animale;
în consecinţă, pădurea nativă, bătrână, dominată de esenţe de stejar, este
extrem de rară, localizată pe suprafeţe mici.
Un concurs fericit de factori face ca majoritatea masivelor native rămase
să fie centrate în jurul unor accidente de natură carstică ale terenului. Datorită
în principal dificultăţilor de acces şi exploatare s-a asigurat supravieţuirea unor
habitate caracteristice stâncilor calcaroase, precum şi a ecotonurilor ce
realizează tranziţia între pădurea nativă şi vegetaţia rupicolă sau chasmofitică
de tip calcifil.
Herpetofauna regiunii a fost investigată destul de amănunţit, fie în cadrul
studiilor de mai mare amploare finalizate prin volumele din seria „Fauna
României” (FUHN, 1960; FUHN, VANCEA, 1961), fie prin lucrări semnalând
prezenţa unor specii deosebite, citate din Dobrogea pentru prima dată (FUHN,
HÂRSU, 1962, pentru Lacerta praticola; IFTIME, 2002, pentru Testudo
hermanni), fie în contextul unor investigaţii având ca subiect herpetofauna
regiunii sud-dobrogene (ANDREI, 2002), protecţia unor specii de interes
(IFTIME, IFTIME, 2003) sau chiar biodiversitatea regiunii cu accent pe alte
grupe taxonomice decât herpetofauna (SĂVULESCU, POPESCU-GORJ,
1964). Cu toate acestea, bogăţia regiunii în ce priveşte herpetofauna,
topografia complexă şi importanţa deosebită din punct de vedere al
conservării justifică investigaţii mai amănunţite.
Materiale şi metode
Studiul în teren, efectuat de-a lungul a opt ani, a fost realizat prin
deplasări în regiune în perioada de activitate a herpetofaunei (februarie –
octombrie), numărul de deplasări pe an fiind ridicat (până la 10 deplasări/ an,
minimum una pe lună în perioada de interes). În teren a fost folosită metoda
transectelor active (COGĂLNICEANU, 1997); exemplarele au fost fotografiate,
eventual capturate – dacă identificarea a necesitat acest lucru – şi eliberate.
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Identificarea speciilor din genul Rana, subgenul Pelophylax („complexul
ridibunda-esculenta-lessonae”), neîntreprinsă de ANDREI (2002) şi
considerată în general dificilă, a fost realizată pe baza unei combinaţii de date
morfologice (talie, colorit, simetrie/ asimetrie), morfometrice (femure/ tibii,
tubercul metatarsal) şi legate de sunet („cântecul” specific).
Din punct de vedere practic, pentru a putea urmări distribuţia diverselor
specii în interiorul zonei studiate, am delimitat pentru studiu mai multe areale
de habitat natural mai mult sau mai puţin bine conservat (Figura 1), care, prin
contiguitatea habitatului natural sau seminatural, constituie unităţi în cadrul
cărora populaţiile speciilor de amfibieni şi reptile comunică neîntrerupt între
ele, nefiind separate prin bariere antropogene importante de tipul ariilor
extinse de monoculturi agricole. Putem astfel deosebi următoarele arii: 1)
Esechioi; 2) Canaraua Fetei – Iortmac – Băneasa; 3) Dobromir – Negureni; 4)
Pădurea „Eminescu” – Mănăstirea „Peştera Sf. Andrei” – Pădurea Aliman –
Floriile; 5) Complexul forestier Dumbrăveni – valea Urluia (ultimele două fiind
practic contigue).
Rezultate şi discuţii
Regiunea studiată este extrem de bogată în specii de amfibieni şi reptile,
fiind printre cele mai bogate sub acest aspect din ţară.
Speciile întâlnite în teren sunt următoarele:
Bombina bombina (buhaiul de baltă cu burta roşie). Semnalat de I. Fuhn
(1960) în regiunea luncii inundabile şi a lacurilor conexe (Bugeac, Oltina), dar
negăsit până acum în interiorul platoului sud-vest-dobrogean (ANDREI, 2002),
este semnalat de noi în regiune (aria 2). Este o specie frecventă în regiunea
lacului Iortmac, observată în mai mulţi ani şi în balta din zona carierei. În
perioadele ploioase se întâlneşte şi în bălţi temporare din zona carierei şi din
lungul văii Iortmac, în pădure, până în apropierea graniţei bulgare.
Hyla arborea (brotăcelul). Cunoscut de la Negureni (ANDREI, 2002),
găsit de noi şi în aria 2 (Canaraua Fetei – Iortmac). Această specie a fost
întâlnită sporadic în regiunea lacului Iortmac şi în preajma bălţii din regiunea
carierei. Se întâlneşte şi în pădure sau în zonele cu tufişuri. Prezenţa de
juvenili în zonă (2004) indică posibilitatea reproducerii şi în balta de la carieră.
Bufo viridis (broasca râioasă verde). Semnalată de M. Andrei (2002) la
Dumbrăveni. Am întâlnit această specie în ariile 1, 2, 3, 4 şi 5. În zona
Canaraua Fetei, este frecventă în regiunea lacului Iortmac şi în preajma bălţii
din zona carierei. Se întâlneşte şi în pădure sau în zonele cu tufişuri, de
asemenea în regiunile stâncoase. În perioadele ploioase se întâlneşte şi în
bălţi temporare din regiunea carierei şi din lungul văii Iortmac, în pădure. În
pofida lucrărilor intense reîncepute la carieră şi a perturbărilor provocate în
zona bălţii de aici, în 2004, această specie s-a reprodus cu succes în balta de
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la carieră, un mare număr de juvenili fiind observaţi în luna iunie. Plasticitatea
adaptativă a acestei specii este subliniată şi de faptul că în 2002, în urma unei
secete prelungite ce a compromis reproducerea în perioada de primăvară,
exemplarele de Bufo viridis au revenit în apă pentru reproducere în urma
ploilor puternice din luna august, ce au determinat apariţia a numeroase bălţi
temporare şi revenirea nivelului în balta permanentă de la carieră. Perioada
ploioasă din august-septembrie 2002 a asigurat dezvoltarea cu succes a
pontelor depuse cu această ocazie.
Rana dalmatina (broasca roşie de pădure). Semnalată de M. Andrei
(2002) la Negureni. Am întâlnit-o şi în aria 2, la Canaraua Fetei – Iortmac.
Specie foarte rară în această regiune, a fost întâlnită în pădurea umedă din
lungul văii Iortmac (2000). Deoarece se reproduce în bălţi temporare,
reproducerea sa este compromisă în anii secetoşi; este posibil ca populaţia
locală să fi fost mult redusă sau chiar să fi dispărut în urma secetei din 2000 –
2002, dat fiind faptul că nu am mai observat exemplare în anii ulteriori.
Rana ridibunda (broasca mare de lac). M. Andrei (2002) menţionează
prezenţa unor populaţii din „complexul ridibunda-esculenta-lessonae” la
Canaraua Fetei, Negureni şi Dumbrăveni. Am putut identifica specia R. ridibunda
în toate aceste locaţii, adăugând ariile 1 (Esechioi) şi 4 (Aliman-Floriile). Este
frecventă în regiunea lacului Iortmac şi în bălţile permanente, văile umede şi
izvoarele din toată regiunea studiată. În perioadele ploioase se întâlneşte şi în
bălţi temporare sau în pădure, uneori foarte departe de ape permanente, în acest
fel asigurându-se dispersia acestei specii. În august 2002 am putut observa în
balta din zona carierei Canaraua Fetei un exemplar hipoxanthic (datorită lipsei
pigmentului galben din tegument apare de culoare albastră).
Rana esculenta (broasca mică de lac). Se întâlneşte sporadic, mult mai
rar ca R. ridibunda, în regiunea lacului Iortmac (aria 2). Putem specula şi
asupra prezenţei speciei R. lessonae: deşi nu am întâlnit nici un exemplar, nu
este exclus să fie prezentă, cel mai probabil tot în zona Iortmac.
Emys orbicularis (ţestoasa de baltă). M. Andrei (2002) raportează două
populaţii: una în zona bălţii Iortmac şi Canaraua Fetei şi una pe valea
Ceairului (Ceair-Dere), pădurea Dumbrăveni. Această din urmă populaţie nu a
fost regăsită de noi, existând posibilitatea ca ea să fi dispărut. Am regăsit în
schimb mica populaţie din lacul Iortmac. Câteva exemplare (cca. 10 adulţi)
trăiau şi în balta din regiunea carierei. Nu putem deocamdată estima care a
fost impactul produs de lucrările de la carieră (în 2004, parte din baltă a fost
astupată cu piatră spartă) asupra acestei micropopulaţii.
Testudo graeca ibera (ţestoasa de uscat dobrogeană). Semnalată de I.
Fuhn, Ş. Vancea (1961), M. Andrei (2002). Se întâlneşte în toată regiunea,
preferând pădurea xerofilă şi regiunile de tufişuri (ariile 1, 2, 3, 4, 5). În aria 2
(Canaraua Fetei), pe o suprafaţă de cca. 18 ha, în partea nordică a regiunii
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investigate (lângă carieră) am putut evalua populaţia la cca. 20 adulţi (IFTIME,
IFTIME, 2003); extrapolând de la această cifră, populaţia de T. graeca din tot
complexul forestier Iortmac-Canaraua Fetei s-ar putea situa în jur de 40-70 de
adulţi. Această specie este afectată de lucrările de la carieră (exemplare lovite cu
topoare şi răngi sau călcate de utilaje – vezi şi exemplarul figurat de M. Andrei,
2002), precum şi de consumul pontelor (şi al juvenililor) de către câinii şi porcii
nesupravegheaţi, ce circulă liber în număr mare prin pădurile din zonă.
Testudo hermanni boettgeri (ţestoasa de uscat a lui Hermann).
Semnalată de A. Iftime (2002) în ariile 2 şi 5. Este o specie foarte rară, recent
semnalată în Dobrogea; frecventează acelaşi tip de habitate ca T. graeca.
Este probabil afectată de aceiaşi factori ca şi T. graeca ibera.
Ablepharus kitaibelli stepaneki (şopârliţa de frunzar). Semnalată la
Esechioi (FUHN, VANCEA, 1961), Canaraua Fetei, Negureni, Dumbrăveni
(ANDREI, 2002). Noi am regăsit-o în toate aceste puncte, adăugând zona din
apropierea Mănăstirii Sf. Andrei (aria 4). Se găseşte în biotopul de pădure
xerofilă de Quercus sp., în general asociat cu versanţi calcaroşi, şi în poienile
cu graminee ale acestor păduri. Specie rară în ansamblu, pe alocuri însă
numeroasă.
Lacerta viridis (guşterul). Semnalată de I. Fuhn, Ş. Vancea (1961) şi M.
Andrei (2002). Este extrem de abundentă în toată regiunea exploatând
practic toate tipurile de habitate terestre, chiar şi marginea apelor. Sunt
prezente aici ambele subspecii cunoscute din Dobrogea: L. v. viridis şi L. v.
meridionalis (FUHN, VANCEA, 1961; ANDREI, 2002), aceasta din urmă mai
frecventă, şi formele intermediare între ele.
Lacerta trilineata dobrogica (guşterul vărgat). Menţionat de I. Fuhn şi Ş.
Vancea (1961) la Bugeac şi de N. Săvulescu şi A. Popescu-Gorj (1964), fără
precizarea localităţii, dar probabil din zona vestică (ariile 1 şi 2, la care se
rezumă studiul citat). Am întâlnit-o în ariile 2, 4 şi 5, în fiecare caz printr-un
singur exemplar. Specie extrem de rară.
Lacerta praticola pontica (şopârla de pădure). Semnalată de I. Fuhn, M.
Hârsu (1962) la Aliman (aria 4) şi de ANDREI (2002) la Negureni, Canaraua
Fetei şi Dumbrăveni. Reexaminând însă materialul colectat în Dobrogea şi
determinat de M. Andrei între 1993 şi 1998, şi depus în colecţiile Muzeului
Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, constatăm că unele exemplare
aparţinând altor specii au fost atribuite în mod eronat speciei L. praticola.
Astfel, exemplarul cu nr. inv. 500491, de la Dumbrăveni, deşi determinat L.
praticola, este de fapt un Podarcis muralis, exemplarul cu nr. inv. 500524, de
la Negureni, este un juvenil de Lacerta viridis, iar exemplarul cu nr. inv.
500466, de la Canaraua Fetei, este o femelă de L. viridis. Din materialul
determinat de M. Andrei, doar trei specimene (500407 – Canaraua Fetei,
500468 – Negureni şi 500615 – Iortmac) sunt într-adevăr Lacerta praticola. În
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consecinţă, semnalarea speciei Lacerta praticola de la Dumbrăveni (ANDREI,
2002) nu are deocamdată o bază faptică (deşi prezenţa acestei specii în
pădurea Dumbrăveni nu este exclusă). Noi am regăsit specia L. praticola doar
în aria 2; este o specie foarte rară în zonă, fiind întâlnită sporadic în zona de
pădure umedă din lungul văii Iortmac. Densitatea redusă este posibila cauză
pentru care nu am regăsit-o în alte arii (3 – Negureni, 4 – Aliman).
Podarcis muralis muralis (şopârla de ziduri). Menţionată de I. Fuhn şi Ş.
Vancea (1961) la Esechioi şi M. Andrei (2002) la Canaraua Fetei şi Dumbrăveni.
Am regăsit-o în toate aceste locaţii. Este o specie frecventă pe versanţii calcaroşi
şi în locurile bolovănoase, colonizând chiar construcţiile abandonate din zona
carierei. Manifestă variabilitate individuală, putând fi observate atât exemplare cu
abdomenul alb cât şi cu abdomenul roşu-cărămiziu.
Podarcis taurica taurica (şopârla de iarbă). Menţionată de I. Fuhn, Ş.
Vancea (1961) şi M. Andrei (2002), este răspândită în toată regiunea
investigată. Este o specie frecventă în biotop ierbos sau de pădure rară,
precum şi în zone pietroase.
Anguis fragilis colchicus (năpârca). Menţionată de M. Andrei (2002) la
Canaraua Fetei; conform aşteptărilor autorului citat, adăugăm aria 5
(Dumbrăveni-Urluia). Este o specie foarte rară în zonă, fiind întâlnită sporadic
în zone cu pădure mai umedă.
Natrix natrix cf. natrix (şarpele de casă). Menţionat de M. Andrei (2002) la
Negureni şi Dumbrăveni (ariile 3 şi 5). Adăugăm lacul Iortmac şi valea aferentă
către Canaraua Fetei (aria 2). Este o specie frecventă în zona lacului Iortmac, mai
rară în regiunile de pădure xerofilă. Am înregistrat totuşi această specie şi în zona
carierei (1999). Printre exemplarele de aici nu am întâlnit deocamdată forma
bilineata de coloraţie, frecventă în general în sud-estul României şi mai ales în
Dobrogea, formă similară în ce priveşte culoarea cu subspecia sudică N. n. persa
(FUHN, VANCEA, 1961). Deşi limita arealului lui N. n. persa (sudul Bulgariei) nu
este foarte depărtată de regiunile dobrogene, şi teoretic formele dintre Dobrogea
şi această limită ar putea fi privite ca intergradante între N. n. natrix şi N. n. persa,
optăm, cel puţin deocamdată, ca şi autorii citaţi, pentru încadrarea tuturor
populaţiilor româneşti în subspecia N. n. natrix.
Natrix tessellata (şarpele de apă). Specia este menţionată de I. Fuhn, Ş.
Vancea (1961) din regiunea de luncă inundabilă a Dunării în sectorul sudvest-dobrogean. Noi am găsit această specie la Iortmac-Canaraua Fetei (aria
2); este o specie frecventă în zona lacului Iortmac, foarte rar fiind găsită şi în
alte părţi ale ariei 2 (Canaraua Fetei, 1 exemplar în 2000). Pătrunderea ei din
zona de luncă în cea de platou este legată de prezenţa unor ape permanente.
Coluber caspius (şarpele de stepă). Citat de I. Fuhn, Ş. Vancea (1961)
şi M. Andrei (2002). Se întâlneşte în toată regiunea studiată, preferând
pădurea xerofilă şi regiunile de tufişuri. În ultimii ani (2003 – 2004) observaţiile
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acestei specii au fost mai rare, putând evidenţia un declin; cauze antropogene
ale mortalităţii pentru această specie sunt uciderea în traficul rutier şi cea
directă de către localnici.
Elaphe longissima (şarpele lui Esculap). Citată de M. Andrei (2002) la
Canaraua Fetei, Negureni şi Dumbrăveni; am regăsit-o în toate locaţiile (ariile
2, 3 şi 5), adăugând aria 4. Este o specie mai rară în zonă, fiind întâlnită în
biotop de pădure, mai ales în zone cu pădure umedă. Este fără îndoială
afectată de aceiaşi factori antropogeni ca şi specia Coluber caspius.
Elaphe quatuorlineata sauromates (şarpele dungat). Specie foarte rară
în zonă, citată acum pentru prima dată din Dobrogea sud-vestică (aria 5). Este
afectată de aceiaşi factori antropogeni ca şi Coluber caspius.
Vipera ammodytes montandoni (vipera cu corn). Citată deja de I. Fuhn,
Ş. Vancea (1961) şi regăsită de M. Andrei (2002); am regăsit-o în ariile 2 şi 5.
Se întâlneşte în locurile stâncoase şi bolovănoase, mai ales pe versanţii
calcaroşi. Este direct afectată de lucrările carierei Canaraua Fetei, prin
dislocarea unor blocuri calcaroase, riscul strivirii de către utilaje (este un şarpe
ce se mişcă relativ lent) şi uciderea directă de către lucrători.
Notă taxonomică. Recent, în cadrul unor lucrări de taxonomie, au fost
propuse numeroase revizii ce afectează nomenclatura unora din speciile de mai
sus. Astfel, Lacerta praticola ar fi încadrată în genul Darevskia (ARRIBAS, 1997,
şi unele lucrări ulterioare), Coluber caspius în genul Hierophis (NAGY et alii,
2004A) sau Dolichophis (NAGY et alii, 2004B), Elaphe longissima în genul
Zamenis (UTIGER et alii, 2002), iar Elaphe quatuorlineata sauromates ridicat la
rang de specie: E. sauromates (LENK et alii, 2001). Opţiunea autorilor prezentei
lucrări este de a lua sub rezervă aceste revizuiri, mai cu seamă desprinderea
genului Darevskia şi a speciei E. sauromates, opinia noastră fiind că deocamdată
cel puţin aceste remanieri taxonomice sunt insuficient justificate.
Faţă de lucrările precedente (de pildă, ANDREI, 2002, care se limitează
ca şi prezenta lucrare la zona de platou, excluzând pe cea de luncă), studiul
întreprins de noi înregistrează localităţi noi pentru majoritatea speciilor
menţionate în regiunea studiată, precum şi prezenţa unor specii rare, de
importanţă protectivă deosebită, nesemnalate până în prezent în acest sector
(Elaphe quatuorlineata) sau citate imprecis (Lacerta trilineata). Putem remarca
bogăţia acestei regiuni de platou, care, cu un număr de 22 de specii (reptile şi
amfibieni) semnalate cu certitudine, egalează numărul speciilor de reptile şi
amfibieni citate pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în sectorul ei
românesc (KOTENKO, 2002). Merită remarcat că aproape toate speciile
semnalate anterior în regiune au fost regăsite în ultimii ani; Eryx jaculus (boa
de nisip) este singura excepţie. Este citat de I. Fuhn, Ş. Vancea (1961) în
pădurea Giuvegea, pe teritoriul satului Cărpiniş-Giuvegea (localitate acum
inclusă în oraşul Băneasa); prezenţa speciei în continuare în regiune nu poate
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fi exclusă, dat fiind modul ei de viaţă nocturn şi subteran, care face foarte
dificilă observarea sa.
Importanţa protectivă a acestei regiuni este imensă; starea constatată a
herpetofaunei, atât în ce priveşte numărul mare de specii, cât şi starea
populaţiilor acestor specii indică o stare relativ bună a conservării habitatelor
de silvostepă şi pădure termofilă, care sunt puţin afectate de diversele
activităţi antropice şi se compară favorabil cu alte regiuni ale Dobrogei sudice
şi centrale. Diversitatea deosebită a speciilor de amfibieni şi reptile, subliniată
de prezenţa unor specii ce nu se regăsesc în alte părţi ale Dobrogei (Lacerta
praticola, Testudo hermanni) sau sunt foarte rare în Dobrogea (Rana
dalmatina), accentuează caracterul unic al acestei regiuni.
Diversitatea mare şi starea favorabilă a herpetofaunei şi implicit a
habitatelor din regiune oferă o ocazie remarcabilă pentru a lua măsuri de
ocrotire a unor ecosisteme spectaculoase şi bogate, incluzând ansambluri
faunistice unice în ţară. În acest context, ariile protejate existente în regiune se
dovedesc insuficiente atât ca număr cât şi ca suprafaţă, fiind necesară
extinderea celor existente (Esechioi, Canaraua Fetei, Dumbrăveni) şi crearea
altora noi, astfel încât o cât mai mare suprafaţă a ariilor cu habitate puţin sau
deloc modificate antropic să fie inclusă într-un sistem de protecţie legală. Ariile
desemnate de noi şi numerotate 1-5 ar putea reprezenta o sugestie de
suprafeţe de cuprins pe cât posibil în interiorul sistemului de rezervaţii
recomandat pentru această regiune. Alte iniţiative benefice pentru protecţia
herpetofaunei şi în general a biodiversităţii din regiune s-ar putea referi la
luarea de măsuri privind reducerea impactului exploatărilor de calcar asupra
biodiversităţii, precum şi pentru promovarea educaţiei ecologice în rândul
populaţiei locale. Aceste măsuri ce nu necesită investiţii majore ar putea
asigura conservarea naturii „colţului” sud-vestic al Dobrogei, şi bineînţeles a
interesantei herpetofaune asociate.
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The Herpetofauna of the Continental Forest Massifs of South-Western Dobrudja.
The Actual Position and its Importance in the Natural Habitats Preservation

Abstract

The south-western region of Dobrudja, occupying the southwest of Constanţa County, is
peculiar in the Romanian Dobrudja landscape in possessing extensive forest habitats, only
surpassed in size by the forest bodies in the northern Dobrudja (Tulcea County). The originality
of the habitat types met with here (thermophilous forests, limestone rocky areas with specific
vegetation, valleys of temporary waters, permanent lakes) has led to the early recognition of this
region as extremely rich in biodiversity, in respect of all fauna and flora groups that have
undergone detailed scientific investigation.
The herpetofauna of this complex of forest bodies deserves particular attention, not only
because the thermophilous deciduous forests on limestone substratum offer a favourable
habitat for numerous heat-loving reptile species, but also because of the importance of reptile
and amphibian species as indicators of ecosystem quality. This situation as indicator species is
due to several traits peculiar to amphibians and reptiles: their reduced dispersion capacity, that
makes them tied to their biotope, with few possibilities for emigration or recolonization; relatively
great sensitivity to diverse anthropogenic perturbations (drying-up or pollution of water bodies
for amphibians, clear-cutting, overgrazing or illegal collecting for reptiles, pesticide applications
for both classes); finally, their relatively high necessities as to the quality and extent of their vital
space, especially for some amphibians or for large reptiles (chelonians, terrestrial snakes).
Considering these traits, the 22 amphibian and reptile species recorded by us during
eight years (1997-2005) in the region indicate the presence of habitats that are relatively
sheltered from anthropic pressure. Our study follows the repartition and multi-annual dynamics
of the populations of these species in the investigated area, deducing their current conservation
status. The conclusion hence drawn is the outstanding importance of these forest bodies, the
herpetofaunal diversity indicating rich and well-preserved habitats, and the necessity of
preserving them further through the extension of existing protected areas (Canaraua Fetei,
Iortmac, Dumbrăveni), the creation of new reserves, in order to cover as much as possible of
the native forests, and through considering taking measures for reducing the disruptive impact
of extractive activities (limestone quarries, e.g. at Canaraua Fetei, Dumbrăveni, Şipotele) upon
the native wildlife.
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Fig. no 1. The delimitation of the areas with natural habitats within the studied zone

Fig. 1. Delimitarea arealelor cu habitate naturale în interiorul zonei studiate
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Bombina bombina

Rana ridibunda, forma de culoare albastră

Testudo graeca

Lacerta trilineata

Elaphe quatuorlineata
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Studiul avifaunei şi habitatelor din Podişul Dobrogean
în scopul dezvoltării reţelei de arii protejate
Viorel CUZIC, Mihai PETRESCU
Introducere
În cadrul acţiunilor de conservare a naturii, o importanţă deosebită
prezintă realizarea proiectelor destinate ocrotirii habitatelor naturale, a
diversităţii biologice, precum şi refacerii unor populaţii de specii ameninţate cu
dispariţia. În conformitate cu legislaţia de mediu, conservarea speciilor de
plante şi animale sălbatice terestre şi acvatice de interes comunitar se poate
face prin declararea de arii speciale de conservare sau arii de protecţie
specială avifaunistică.
Pentru menţinerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi
habitatelor naturale din cadrul Podişului Dobrogean este necesară constituirea
de noi arii protejate şi extinderea celor existente. Iniţial au fost identificate
situri naturale cu o diversitate biologică remarcabilă, ulterior fiind elaborate
studii ştiinţifice de fundamentare, care au fost transmise forurilor competente
în vederea instituirii regimului de arii protejate. În cazul majorităţii siturilor,
prezenţa păsărilor periclitate, vulnerabile şi a celor rare a constituit un
argument important pentru constituirea de astfel de arii protejate.
Materiale şi metode
În urma cercetărilor efectuate în Podişul Dobrogean, atât în judeţul Tulcea,
cât şi în zonele limitrofe Dunării din judeţul Constanţa, au fost identificate 33 de
situri naturale, pentru care s-au elaborat proiecte de constituire ca arii protejate.
În judeţul Tulcea, în partea continentală a acestuia, au fost selectate un
număr de 26 de situri, urmărindu-se conservarea unor zone cât mai
reprezentative din punct de vedere floristic, faunistic şi peisagistic din principalele
unităţi geografice ale acestuia, respectiv Munţii Măcinului, Dealurile Tulcei şi
podişurile Babadag, Niculiţel şi Casimcea. Chiar dacă respectivele unităţi
geografice nu prezintă o diversitate avifaunistică comparabilă cu cea a Deltei
Dunării, raritatea unor specii conferă acestor situri o importanţă deosebită.
Din cele şapte situri identificate în judeţul Constanţa, şase se încadrează
în Dobrogea de Sud, iar unul în Dobrogea Centrală (Celea Mare).
Identificarea şi inventarierea speciilor de păsări s-au efectuat prin
metoda studiului pe itinerar, parcurgându-se acelaşi traseu din cadrul unui sit
la fiecare deplasare efectuată. Pentru efectuarea acestor operaţiuni a fost
folosită aparatura optică de specialitate, respectiv binoclul şi luneta pentru
observaţii ornitologice.
Delta Dunării III , Tulcea, 2006, p. 153 - 164
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În siturile din Dobrogea de Nord nu au putut fi identificate toate grupele
fenologice, ca în cazul siturilor din Dobrogea de Sud, ca urmare a perioadei
scurte de timp în care au fost efectuate observaţiile şi a numărului mare de
situri studiate, intensitatea inventarierilor variind de la un sit la altul. Considerăm
că prin continuarea cercetărilor lista speciilor avifaunistice care dau valoarea
conservativă a acestor zone naturale să se îmbogăţească, în unele cazuri
existând posibilitatea de schimbare a ierarhizării valorii ornitologice a siturilor.
Toate speciile au fost identificate prin studii proprii, nefiind menţionate
speciile citate în literatura de specialitate existentă pentru câteva dintre aceste
arii protejate (Tabelul 1). Pentru identificarea şi încadrarea taxonomică a
speciilor s-au utilizat determinatoare de specialitate (LINŢIA, 1954;
MUNTEANU, 2000, 2001; WEBER et alii, 1994).
Pentru fiecare sit au fost menţionate numai listele cu speciile de păsări
care se regăsesc în Anexele 3 şi 4 ale Legii nr. 462/2001, modificată prin
Ordinul M.G.A.P.M. nr. 1198/2005, fără a mai indica speciile care se regăsesc
şi în alte convenţii internaţionale la care România a aderat. Dintre aceste
specii o parte se regăsesc şi în lista roşie europeană (European Red List of
Globally Threatened Animals and Plants (D46) – 1991), însă, datorită
numărului redus, acestea nu au fost indicate în lucrare.
Dintre cele 33 de situri studiate, 31 au fost aprobate legal ca arii
protejate (H.G. nr. 2151/2004) iar unul este declarat rezervaţie naturală de
interes local. Toate ariile protejate aprobate legal intră în categoria “rezervaţie
naturală”, conform avizelor Academiei Române, caracteristicile tipologice
corespunzând propunerilor iniţiale din studiile de fundamentare ştiinţifică.
Pentru fiecare rezervaţie, tipurile majore de habitate sunt prezentate în
ordinea descrescătoare a suprafeţelor pe care le ocupă, denumirile acestora
fiind în conformitate cu fişa standard de descriere a ariilor protejate elaborată
de Ministerul Gospodăririi Apelor şi Protecţiei Mediului, la care au fost aduse
unele modificări. În text habitatele de apă dulce se referă la cursuri de apă sau
lacuri. Pajiştile sunt reprezentate predominant prin vegetaţie de stepă.
Pentru detalierea tipurilor majore de habitate ce constituie medii de viaţă
ale ornitofaunei sunt de asemenea prezentate listele asociaţiilor vegetale.
Prezentarea amănunţită a corespondenţei dintre asociaţiile vegetale şi
subtipurile de habitate descrise conform Bazei de date PHYSIS urmează a fi
realizată în publicaţii ulterioare. Metodica utilizată pentru inventarierea
asociaţiilor vegetale este prezentată în articolul Arii protejate propuse de
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, din prezentul volum.
Denumirile cenotaxonilor sunt în conformitate cu nomenclatura utilizată
în lucrări de fitocenologie (DIHORU, DONIŢĂ 1970; SANDA, ARCUŞ, 1999).
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Rezultate şi discuţii
În urma cercetărilor desfăşurate în cele 33 de situri naturale, prezentăm
mai jos date generale privind avifauna, tipurile majore de habitate, asociaţiile
vegetale, lista speciilor de păsări ce impun protejarea legală a acestor situri
fiind prezentată în Tabelul 1. În continuare, menţionarea Anexelor 3 şi 4 se
referă la listele de specii din Legea nr. 462/2001. Asociaţiile palustre şi
acvatice identificate în rezervaţiile Oltina, Bugeac, Dunăreni şi Vederoasa sunt
menţionate în alte publicaţii (PETRESCU et alii, 2003).
Pădurea Babadag – Codru. Rezervaţia se încadrează în zona de
importanţă avifaunistică internaţională “Pădurea Babadag - Niculiţel” (HEATH,
EVANS 2000) şi a fost propusă ca rezervaţie naturală mixtă. Până în prezent
au fost identificate 17 specii din Anexa 3 (specii a căror conservare necesită
constituirea ariilor speciale de conservare şi a ariilor speciale de protecţie
avifaunistică) şi 27 de specii din Anexa 4 (specii ce necesită o protecţie strictă)
a respectivului act normativ, majoritatea acestor specii fiind protejate şi prin
convenţiile internaţionale la care România a aderat. În rezervaţie predomină
habitatele de pădure, însă, în procent redus apar pajiştile şi tufărişurile.
Asociaţii vegetale: Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, Botriochloetum
ischaemi, Stipetum capillatae, Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli, Stipo
ucrainicae-Festucetum valesiacae, Agropyretum pectiniformae, Prunetum
tenellae, Pruno spinosae-Crataegetum, Galio dasypodi-Quercetum pubescentis,
Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis, Violo suavis-Quercetum pedunculiflorae, Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae, Galantho plicatae-Tilietum
tomentosae, Tilio tomentosae-Carpinetum betuli.
Lacul Traian este a doua zonă umedă de tip lacustru din partea
continentală a judeţului Tulcea, după Sărăturile Murighiol, legiferată ca rezervaţie
naturală, fiind propusă ca arie specială de protecţie avifaunistică. Din punct de
vedere avifaunistic, rezervaţia se remarcă printr-un număr ridicat de specii de
păsări, respectiv 30 de specii din Anexa 3 şi 41 de specii din Anexa 4. Lacul
Traian prezintă un deosebit interes pentru studiile ornitologice, atât pentru faptul
că zona este foarte puţin studiată, dar mai ales pentru că acesta reprezintă un
important refugiu pentru cuibăritul, odihna şi hrănirea unor specii de păsări rare
pentru avifauna României. Tipurile majore de habitate din rezervaţie sunt
reprezentate de habitate de apă dulce, mlaştini, pajişti.
Asociaţii vegetale: Nymphoidetum peltatae, Scirpo-Phragmitetum,
Typhaetum angustifoliae, Schoenoplectetum tabernaemontani, Trifolio
fragifero-Cynodontetum, Artemisietum santonici, Agropyretum pectiniformae,
Botriochloetum ischaemi.
Muchiile Cernei – Iaila. În această rezervaţie naturală peisagistică au
fost identificate trei specii de păsări din Anexa 3 şi cinci specii din Anexa 4, fiind
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din acest punct de vedere una din rezervaţiile cu puţine specii de faună a căror
conservare necesită constituirea ariilor speciale de conservare. Majoritatea
suprafeţei rezervaţiei este reprezentată de pajişti, păduri, tufărişuri şi stâncării.
Asociaţii vegetale: Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum
callieri, Stipetum capillatae, Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli,
Botriochloetum ischaemi, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae, Pruno
spinosae-Crataegetum, Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis, Galio
dasypodi-Quercetum pubescentis.
Beidaud. Avifauna identificată în această rezervaţie naturală
peisagistică, până la această dată, cuprinde trei specii din Anexa 3. Ca tipuri
principale de habitate amintim: pajişti, păduri (predominant rarişti), terenuri
agricole, habitate de apă dulce.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Sclerantheto-Teucrietum polii, Botriochloetum ischaemi, Medicagini
minimae-Festucetum valesiacae, Pruno spinosae-Crataegetum, Paeonio
peregrinae-Carpinetum orientalis.
Valea Mahomencea. În avifauna rezervaţiei naturale peisagistice au
fost identificate până în prezent patru specii din Anexa 3 şi opt specii din
Anexa 4 a Legii nr. 462. Tipurile majore de habitate sunt: pajişti, tufărişuri,
stâncării, habitate de apă dulce.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Teucrio polii-Melicetum ciliatae, Sclerantheto-Teucrietum polii, Medicagini
minimae-Festucetum valesiacae, Stipetum capillatae, Agropyretum pectiniformae,
Botriochloetum ischaemi, Scirpo-Phragmitetum, Pruno spinosae-Crataegetum.
Dealul Ghiunghiurmez. Rezervaţie naturală peisagistică, reuneşte în
avifauna inventariată cinci specii regăsite în Anexa 3 şi cinci specii din Anexa
4. Ca tipuri principale de habitate amintim: pajişti, tufărişuri, stâncării.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum callieri, Teucrio polii-Melicetum
ciliatae, Stipetum capillatae, Medicagini minimae-Festucetum valesiacae,
Botriochloetum ischaemi.
Chervant – Priopcea. Aici s-au identificat nouă specii din Anexa 3 şi
11 specii din Anexa 4. Principale tipuri majore de habitate sunt reprezentate
de pajişti, păduri, tufărişuri şi stâncării. Situl a fost propus ca rezervaţie
naturală peisagistică.
Asociaţii vegetale: Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum
callieri, Stipetum capillatae, Medicagini minimae-Festucetum valesiacae,
Botriochloetum ischaemi, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae, Paliuretum
spinae-christi, Pruno spinosae-Crataegetum, Galio dasypodi-Quercetum
pubescentis.
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Călugăru – Iancina. Specifice rezervaţiei sunt falezele şi malurile
stâncoase, limitrofe lacului Razim, motiv pentru care a fost propusă ca
rezervaţie naturală peisagistică. Remarcăm prezenţa a 13 specii de păsări din
Anexa 3 şi 22 de specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate sunt: pajişti,
mlaştini, tufărişuri, stâncării şi peşteri.
Asociaţii vegetale: Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, Teucrio poliiMelicetum ciliatae, Festucetum callieri, Stipetum capillatae, Medicagini
minimae-Festucetum valesiacae, Botriochloetum ischaemi, Agropyretum
pectiniformae, Pruno spinosae-Crataegetum.
Muntele Consul prezintă, pe lângă importanţa ornitologică şi o valoare
istorică deosebită, fiind prima rezervaţie naturală din România, declarată legal
în 1926, aceasta redobândindu-şi statutul de rezervaţie naturală mixtă în 2004.
Aici au fost identificate 10 specii de păsări din Anexa 3 şi 24 de specii din Anexa
4. Pajiştile ocupă cea mai mare parte din suprafaţă, urmate de păduri, tufărişuri,
stâncării şi peşteri.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum callieri, Stipetum capillatae,
Botriochloetum ischaemi, Pruno spinosae-Crataegetum, Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis.
Dealul Sarica a fost propus ca rezervaţie naturală mixtă. În rezervaţie
au fost identificate până în prezent 34 de specii de păsări, din care, 12 specii
din Anexa 3 şi 22 de specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate sunt
reprezentate de păduri, pajişti, stâncării şi tufărişuri.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Pruno spinosae-Crataegetum, Tilio tomentosae-Carpinetum betuli,
Galantho plicatae-Tilietum tomentosae, Fraxino orni-Quercetum dalechampii,
Gymnospermio altaicae-Celtetum glabratae, Paeonio peregrinae-Carpinetum
orientalis, Galio dasypodi-Quercetum pubescentis.
Dealurile Beştepe. Până în prezent din avifauna acestei rezervaţii
naturale peisagistice au fost identificate 10 specii de păsări din Anexa 3 şi 18
specii din Anexa 4. Predominante sunt pajiştile şi pădurile, urmate de
tufărişuri, stâncării şi terenuri agricole.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum callieri, Stipetum capillatae,
Botriochloetum ischaemi, Pruno spinosae-Crataegetum, Paliuretum spinaechristi, Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis.
Enisala. În această rezervaţie naturală peisagistică au fost identificate
opt specii din Anexa 3 şi 13 specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate
sunt reprezentate de pajişti, stâncării şi tufărişuri.
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Asociaţii vegetale: Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum
callieri, Stipetum capillatae, Medicagini minimae-Festucetum valesiacae,
Agropyro cristati-Kochietum prostratae, Botriochloetum ischaemi, Artemisio
austriacae-Poëtum bulbosae, Paliuretum spinae-christi.
Carasan- Teke. Rezervaţia prezintă o valoare avifaunistică remarcabilă,
aici fiind identificate până în prezent 10 specii din Anexa 3 şi 23 de specii din
Anexa 4. Predominante sunt pădurile, suprafeţele de pajişti, tufărişuri şi
stâncării fiind reduse.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum callieri, Stipo ucrainicaeFestucetum valesiacae, Tilio tomentosae-Carpinetum betuli, Galantho
plicatae-Tilietum tomentosae, Fraxino orni-Quercetum dalechampii, Paeonio
peregrinae-Carpinetum orientalis, Galio dasypodi-Quercetum pubescentis.
Valea Ostrovului. În rezervaţia naturală peisagistică au fost identificate
12 specii din Anexa 3 şi 13 specii din Anexa 4, majoritatea acestora fiind
protejate şi prin convenţiile internaţionale la care România a aderat. Tipurile
majore de habitate sunt reprezentate de păduri, pajişti şi stâncării.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Tilio tomentosae-Carpinetum betuli, Nectaroscordo-Tilietum tomentosae,
Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae.
Uspenia. Rezervaţia naturală botanică şi forestieră se încadrează în zona
de importanţă avifaunistică internaţională “Pădurea Babadag-Niculiţel”. Până în
prezent au fost identificate 17 specii din Anexa 3 şi 27 de specii din Anexa 4. În
rezervaţie predomină pădurea, dar în procent redus apar pajiştile şi tufărişurile.
Asociaţii vegetale: Asphodelinetum luteae, Thymio pannoniciChrysopogonetum grylli, Pruno spinosae-Crataegetum, Paeonio peregrinaeCarpinetum orientalis, Galio dasypodi-Quercetum pubescentis.
Edirlen. Pe teritoriul rezervaţiei naturale mixte au fost inventariate
pentru început 12 specii de păsări din Anexa 3 şi 30 de specii din Anexa 4.
Tipurile majore de habitate sunt reprezentate de păduri, pajişti şi stâncării.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Stipetum capillatae, Stipo ucrainicae-Festucetum valesiacae,
Botriochloetum ischaemi, Tilio tomentosae-Carpinetum betuli, Galantho
plicatae-Tilietum tomentosae, Fraxino orni-Quercetum dalechampii, Paeonio
peregrinae-Carpinetum orientalis.
Casimcea. Până în prezent din avifauna rezervaţiei naturale geologice,
paleolontologice şi peisagistice au fost identificate patru specii de păsări din
Anexa 3 şi opt specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate sunt
reprezentate de pajişti, tufărişuri, stâncării, terenuri agricole şi zone umede.
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Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae.
Războieni. Situl a fost propus ca rezervaţie naturală geologică,
paleontologică şi peisagistică. Aici au fost identificate până prezent şase
specii de păsări din Anexa 3 şi nouă specii din Anexa 4. Pajiştile ocupă cea
mai mare suprafaţă, urmate de stâncării şi habitate de apă dulce.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae.
Colţanii Mari. În această rezervaţie peisagistică s-au identificat şapte
specii din Anexa 3 şi opt specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate sunt
reprezentate prin pajişti, stâncării şi mai puţin tufărişuri.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum callieri, Stipetum capillatae, Pruno
spinosae-Crataegetum.
Peceneaga. În această rezervaţie naturală peisagistică au fost
identificate patru specii din Anexa 3 şi 11 specii din Anexa 4. Tipurile majore
de habitate sunt reprezentate de stâncării, pajişti, tufărişuri şi zone umede.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Agropyretum pectiniformae, Botriochloetum
ischaemi, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae subas. euphorbietosum
seguierianae.
Dealul Mândreşti. Situată pe dealul cu acelaşi nume, rezervaţia
naturală peisagistică reuneşte nouă specii din Anexa 3 şi 21 de specii din
Anexa 4. Predominante sunt tufărişurile şi pajiştile, iar stâncăriile ocupă
suprafeţe reduse.
Asociaţii vegetale: Medicagini minimae-Festucetum valesiacae, Stipetum
capillatae, Paliuretum spinae-christi.
Măgurele. În rezervaţia naturală peisagistică au fost identificate cinci
specii din Anexa 3 şi 13 specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate sunt
reprezentate de păduri, pajişti şi stâncării.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum callieri, Stipetum capillatae,
Medicagini minimae-Festucetum valesiacae, Botriochloetum ischaemi, Pruno
spinosae-Crataegetum.
Dealul Deniztepe. În această rezervaţie naturală peisagistică au fost
inventariate până acum trei specii de păsări din Anexa 3 şi 17 specii din
Anexa 4. Principalele tipuri majore de habitate sunt reprezentate de pajişti,
tufărişuri şi stâncării.
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Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Festucetum
callieri, Stipetum capillatae, Botriochloetum ischaemi, Pruno spinosaeCrataegetum.
Mănăstirea Cocoş. Pe teritoriul rezervaţiei naturale mixte au fost
identificate până în prezent nouă specii din Anexa 3 şi 21 de specii din Anexa
4. Habitatele predominante sunt cele de pădure, cu excepţia unor suprafeţe
reduse de pajişti şi stâncării.
Asociaţii vegetale: Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi, Agropyro
brandzae-Thymetum zygioidi, Botriochloetum ischaemi, Tilio tomentosaeCarpinetum betuli, Galantho plicatae-Tilietum tomentosae, Fraxino orniQuercetum
dalechampii,
Paeonio
peregrinae-Carpinetum orientalis,
Gymnospermio altaicae-Celtetum glabratae.
“La Monument” – Niculiţel. Rezervaţia naturală mixtă se încadrează în
zona de importanţă avifaunistică internaţională “Pădurea Babadag-Niculiţel”.
Au fost identificate 10 specii din Anexa 3 şi 25 de specii din Anexa 4. În
cuprinsul habitatului de pădure apar şi suprafeţe reduse de pajişti şi stâncării.
Asociaţii vegetale: Agropyro brandzae-Thymetum zygioidi, Festucetum
callieri, Tilio tomentosae-Carpinetum betuli, Fraxino orni-Quercetum dalechampii.
Troesmis. Rezervaţia nu este încă aprobată legal, fiind propusă ca
rezervaţie naturală peisagistică. S-au identificat patru specii de păsări din
Anexa 3 şi 10 specii din Anexa 4. Principalele tipuri majore de habitate sunt
reprezentate de pajişti, stâncării şi zone umede.
Asociaţii vegetale: Festucetum callieri, Pimpinello-Thymion zygioidi,
Agropyro cristati-Kochietum prostratae, Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae.
Celea Mare – Valea lui Ene. Rezervaţia naturală mixtă prezintă o
valoare remarcabilă, în special din punct de vedere floristic, faunistic şi
peisagistic. Din avifauna acesteia au fost identificate 19 specii din Anexa 3 şi
28 de specii din Anexa 4. Tipurile majore de habitate sunt reprezentate de
pajişti, păduri şi stâncării, tufărişurile şi peşterile ocupând suprafeţe reduse.
Asociaţii vegetale: Botriochloetum ischaemi, Artemisio austriacaePoëtum bulbosae, Paliuretum spinae-christi, Gymnospermio altaicae-Celtetum
glabratae, Salicetum albae.
Pădurea „Cetate”. Datorită situării în zona culoarului de migraţie din
lungul Dunării, avifauna identificată în această rezervaţie naturală mixtă
prezintă o diversitate mare, fiind întâlnite atât specii acvatice rare, specii de
răpitoare, paseriforme, dar şi multe specii de pasaj. Au fost identificate 18
specii din Anexa 3 şi 33 de specii din Anexa 4, marea majoritate a acestor
specii fiind protejate şi prin convenţii internaţionale. Rezervaţia este ocupată
aproape în totalitate de habitatele de pădure, pe lângă acestea fiind prezente
şi mici pâlcuri de tufărişuri sau pajişti cu aspect fragmentat.
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Asociaţii vegetale: Stipetum capillatae, Botriochloetum ischaemi,
Paeonio peregrinae-Carpinetum orientalis, Quercetum pedunculiflorae,
Fraxino-Ulmetum, Salicetum albae.
Pădurea Bratca. Ca şi Pădurea Cetate, această rezervaţie naturală
mixtă prezintă o importanţă majoră pentru păsările migratoare, acesta fiind un
loc de hrănire şi odihnă în timpul parcurgerii traseului de migraţie. S-au
identificat 14 specii din Anexa 3 şi 27 de specii din Anexa 4. În rezervaţie
predomină pădurea, la care se adaugă suprafeţe reduse de tufărişuri.
Asociaţii vegetale: Stipetum capillatae, Botriochloetum ischaemi,
Agropyretum
pectiniformae,
Agropyro
cristati-Kochietum prostratae,
Paliuretum spinae-christi, Pruno spinosae-Crataegetum, Salicetum albae,
Fraxino-Ulmetum, Querco pedunculiflorae-Tilietum tomentosae, Paeonio
peregrinae-Carpinetum orientalis, Quercetum pedunculiflorae.
Lacul Oltina. Rezervaţia naturală mixtă se remarcă prin: existenţa unei
zone litorale întinse care constituie zonă de hrănire pentru păsările limicole;
prezenţa pe lac a câtorva sute de pelicani comuni şi creţi; cuibăritul călifarului
roşu în zonă. Aici au fost identificate 30 de specii din Anexa 3 şi 45 de specii
din Anexa 4. În rezervaţie predomină habitatele de apă dulce, zonele umede,
dar apar şi mlaştini, pajişti şi tufărişuri.
Asociaţii vegetale: Agropyro cristati-Kochietum prostratae, Poetum
angustifoliae, Trifolio fragifero-Cynodontetum, Salicetum albae.
Lacul Bugeac este o rezervaţie naturală mixtă ce se remarcă printr-un
număr ridicat de specii de păsări, respectiv 27 de specii din Anexa 3 şi 36 de
specii din Anexa 4. Ca tipuri majore de habitate menţionăm: habitatele de apă
dulce, zonele umede, mlaştini, pajişti, tufărişuri, peşteri şi stâncării, ultimele
patru categorii ocupând arii restrânse.
Asociaţii vegetale: Medicagini minimae-Festucetum valesiacae,
Botriochloetum ischaemi, Trifolio fragifero-Cynodontetum.
Lacul Dunăreni. În această rezervaţie naturală mixtă au fost
inventariate 26 de specii din Anexa 3 şi 32 de specii din Anexa 4. Tipurile
majore de habitate sunt aceleaşi cu cele menţionate la Lacul Oltina.
Asociaţii vegetale: Medicagini minimae-Festucetum valesiacae,
Botriochloetum ischaemi, Trifolio fragifero-Cynodontetum.
Lacul Vederoasa. În această rezervaţie naturală mixtă au fost
identificate 21 de specii din Anexa 3 şi 36 de specii din Anexa 4. Tipurile
majore de habitate identificate sunt asemănătoare cu cele de la Lacul Bugeac.
Asociaţii vegetale: Medicagini minimae-Festucetum valesiacae,
Agropyro cristati-Kochietum prostratae, Trifolio fragifero-Cynodontetum.
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Concluzii
• Dintre siturile cercetate, Lacul Traian prezintă o valoare avifaunistică
internaţională de excepţie, ceea ce impune promovarea acestuia ca arie de
protecţie specială avifaunistică (SPA), în conformitate cu prevederile Directivei
79/409/1979 privind conservarea păsărilor sălbatice, urmând ca acesta să
facă parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea
statutului lor de către Comisia Europeană.
Multe alte situri prezintă o valoare naţională deosebită, prin numeroasele
specii de păsări rare, unele întâlnite în ţară doar în Dobrogea. Pe lângă acest
aspect, în ordinea descrescătoare a numărului total de specii de păsări
inventariate, care se regăsesc în Anexele 3 şi 4 ale Legii 462/2000, cele mai
importante situri sunt: Lacul Oltina, Lacul Dunăreni, Lacul Bugeac, Lacul
Vederoasa, Pădurea “Cetate”, Celea Mare, Uspenia, Pădurea Babadag-Codru,
Pădurea Bratca, Călugăru – Iancina, Muntele Consul, Dealul Sarica etc.
Numărul maxim de specii de păsări identificate într-un sit a fost de 75 (Lacul
Oltina), iar numărul minim a fost de trei specii (Beidaud).
• Protejarea acestor situri naturale, împreună cu rezervaţiile din
Dobrogea legiferate anterior şi cu zonele strict protejate din Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării, este vitală pentru supravieţuirea unor specii rare sau
slab reprezentate în alte rezervaţii din ţară sau din Europa.
• Aplicarea măsurilor de protecţie a acestor rezervaţii şi a habitatelor ce
le conţin trebuie făcută în funcţie de priorităţile de conservare, stabilite inclusiv
în funcţie de numărul de specii de păsări periclitate sau vulnerabile, de gradul
de ameninţare globală şi/sau locală etc.
• Conservarea in situ a speciilor de avifaună de interes comunitar
(ameninţate cu dispariţia, rare sau vulnerabile) impune măsuri eficiente de
management conservativ, prioritare fiind rezervaţiile naturale în care au fost
identificate până în prezent un număr ridicat de astfel de specii.
• Ca urmare a faptului că în cele şapte situri din Dobrogea de Sud
predomină habitatul acvatic sau că acestea se află în imediata apropiere a
acestuia, reprezentative pentru aceste situri sunt speciile de păsări acvatice. În
schimb, în majoritate rezervaţiilor din Dobrogea de Nord reprezentative sunt
speciile de păsări de stepă, silvostepă şi de pădure.
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The Study of the Dobrudja Plateau Avifauna and Habitats
in Order to Develop the Protected Areas Network
Abstract
In order to maintain a favourable status of the species and natural habitat within the
Dobrudja Plateau it is necessary to found new protected areas or to extend the existent ones.
The paper only presents sites importance from the bird fauna of view, as there are mentioned
the bird species protected by the actual legislation. Among the studied sites, Traian Lake has an
exceptional international avifaunistic value, which imposes its designation as special avifaunistic
protected areas, in conformity with the previsions of the Directive 79/409/1979 regarding the
wild birds conservation, being to becomes part of the Nature 2000 European Network, after the
recognition of its protected area status by the European Commission.
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Tabelul 1
Distribuţia pe situri a speciilor de păsări inventariate

Lacul Vederoasa

X

Lacul Dunăreni

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Lacul Bugeac

X

Pădurea Bratca

Troesmis

Mănăstirea Cocoş

Dealul Deniztepe

Măgurele

Dealul Mândreşti

Peceneaga

Colţanii Mari

Războieni

Casimcea

Edirlen

Uspenia

Valea Osatrovului

Carasan – Teke

Enisala

Dealurile Beştepe

Dealul Sarica

Muntele Consul

Călugăru – Iancina

Chervant – Priopcea

Dealul Ghiunghiurmez

Valea Mahomencea

Beidaud

Muchiile Cernei – Iaila

Lacul Traian
X

Lacul Oltina

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Pădurea Cetate

Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Ardea purpurea
Nycticorax nycticorax
Botaurus stellaris
Ixobrichus minutus
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Aythya nyroca
Haliaeetus albicilla
Aquila pomarina
Aquila clanga
Hieraaetus pennatus
Pernis apivorus
Buteo rufinus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Circus macrourus
Circus cyaneus
Accipiter brevipes
Falco peregrinus
Falco columbarius
Circaetus galiicus
Burhinus oedicnemus
Himantopus himantopus
Charadrius alexandrinus
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa glareola
Sterna hirundo
Asio flameus
Chlidonias hibridus
Alcedo atthis
Dryocopus martius
Picus canus
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Coracias garrulus
Oenanthe isabellina
Melanocorypha calandra
Ficedula parva
Lullula arborea
Anthus campestris
Lanius collurio
Sylvia nisoria
Sturnus roseus
Lanius minor
Emberiza hortulana
Tachibaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps griseigena
Buteo lagopus
Buteo buteo
Accipiter gentilis
Accipiter nisus

n a t u r a l e
Celea Mare – Valea lui Ene
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16.
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20.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
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Dealurile Beştepe

Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Rallus aquaticus
Charadrius dubius
Calidris minuta
Calidris teminkii
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Tringa erithropus
Tringa totanus
Tringa stagnatilis
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Chlidonias leucopterus
Larus minutus
Larus argentatus
Larus ridibundus
Merops apiaster
Cuculus canorus
Strix aluco
Athene noctua
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Picus viridis
Upupa epops
Galerida cristata
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Riparia riparia
Delichon urbica
Motacilla alba
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Troglodytes troglodytes
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Luscinia megarynchos
Luscinia luscinia
Erithacus rubecula
Locustella naevia
Sylvia comunis
Sylvia curruca
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Hippolais icterina
Muscicapa striata
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus throchilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Panurus biarmicus
Regulus ignicapilus
Regulus regulus
Parus major
Parus caeruleus
Sitta europaea
Fringilla coelebs
Oriolus oriolus
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis flammea
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Prunella modularis
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Miliaria calandra

Dealul Sarica
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Abrevieri :
III
- specii de păsări care sunt incluse în anexa III a Legii 462/2000, a căror conservare necesită desemnarea ariilor spececiale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică ;
IV
- specii de păsări care sunt incluse în anexa IV a Legii 462/2000, care necesită o protecţie strictă;
X
- specie identificată în sit.

maeus
alus

rax

s

s
a

a

us

s

mus
ntopus
drinus

s

s

ius
acus

a

Cel

D

Pă

A
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

erus

or
or

dytes
e
nicurus
chos

atrix
chilus
bita
ndinaceus

s

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Data Regarding Antagonistic Relationships
of the Common Tern (Sterna hirundo L.)
at the Mouths of the Danube
Botond J. KISS

Introduction
From the various relationships within biocenosis, the antagonist ones
have the maximum importance. The competition between the species and
extra specifically is one of the most important driving force in both classical,
Darwinist and actual conception. Co-evolution species, prey – predator,
interrelations adaptations are deeply reflected in both groups from
physiological and ecological or behavioural point of view. The same major
indispensable adaptations are formed in time in the prey – parasite
relationship as well. In the present paper we have proposed to study the
antagonist relationships of common tern with animals from other
systematically groups that can play a negative limitative role for the mentioned
specie, but without approach to trophy – biotical aspects of common tern
which are the issue of another studies (KISS, 1997B). Taking into account that
parasitism is an antagonist form of inter-specific cohabitation; we will refer to
this one as well as to the prey – predator relationships. If data’s about species
from other areas concerning this two relationship types are available we’ve
made additional comparative references on this ones too.
Materials and Methods
Observations were carried in Danube Delta between 1967 and 1999,
using a 15x60, Zeiss binoculars. The harvest of bromathological and
parasitical material was made using the known classical methods. The own
investigations have been supplemented using approachable references.
Results
As result of researches and bibliographical data, we identified a series of
antagonistic relationships of Common Tern on west-palearctic level and
Romania, both predator-prey relationships and host-parasite relationship, as
follows:
1. Common Tern’s Enemies
1.1. Invertebrates
In bird cases, invertebrates are usually parasites only and not properly
predators from higher taxa. However, on 28th of June, 1971, it was found on
Delta Dunării III , Tulcea, 2006, p. 165 - 180
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Sacalin Island a one-two days old chick of Sterna hirundo, killed and partly
consumed by a mole cricket (Gryllotalpa gryllotalpa), which strained under
nest and devoured the throat of chick (KISS, 1975 A).
1.2. Vertebrates
1.2.1. Reptiles
We have found data about two American snake species that consume
Tern’s eggs and chicks. The large individuals of Thamnophis elegans snake
are mentioned as predators of Tern colonies, but they consume fish brought
by adult birds too. In this case we speak about a partially or a facultative
klepto-parasitism (LAZELL, NISBET, 1972). In Great Lakes area, also it has
mentioned that Elaphe vulpina consumes Tern’s eggs (LYON, 1927). Iliciev
has written about Steppe Viper (Vipera ursinii renardi) which, in some areas of
Black Sea consumes tern chicks (ILICIEV et alii, 1990). We have not observed
this phenomenon in Natrix natrix case, even if is very common in the Danube
Delta and the same for Natrix tesselata, that lives on strong populations, here
and there, on adjacent areas to Dobrudja tableland, on rocky zones.
1.2.2. Birds
More detailed, we can discuss about antagonistic relationships between
Common Tern and gulls, described in other countries; the question has a rich
bibliography. Regarding other species modest data are available, see the
references material. Part of those species does not live in the studied area and
other are included in Romanian ornithofauna, but they have not been included
as Common Tern’s predators. In this case we enumerate bellow listed species:
Nycticorax nycticorax. The observations from USA, Maine state, show
Night Heron as a potentially predator of a small chicks of Common Tern
(COLLINS, 1970). The presence of this heron could induce even temporary
leaving of nests and herons consume eggs and chicks without protection
(HUNTER, MORRIS, 1976). Although this species is common in Danube
Delta, we have not such data, even on 23rd of June 2003 we observed near
Tulcea a Night Heron that swallowed a Moorhen chick (Gallinula chloropus) so
big as an adult of Common Tern.
Branta canadensis. In North American tern colonies the Canada Goose
has been observed consuming terns’ eggs. Usually, terns aren’t reacting
against geese that get into colony (COURTNEY, 1980). We’ve observed the
presence of Greylag Goose (Anser anser) on Sacalin colonies too, but without
any antagonistic act against Common Tern.
Falco peregrinus, the Peregrine chases terns often, especially during
migrations (GLUTZ, BAUER, 1982). Rarely, we’ve observed this act especially
on Sacalin Islands.
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The Eagle Owl (Bubo bubo) often attacks tern colonies, action
mentioned on majority of studied bibliography. Same as Bubo bubo, Bubo
virginianus plays the same roll on its distribution. On Cape Cod colonies, this
species decapitates 15 – 20 individuals/night and on each breeding season
provokes death for several hundred of Terns (AUSTIN, 1940). Beside direct
attack, nocturnal raids induce and indirect damages because terns leave the
nests till morning and this may compromise the success of the breeding.
Asio flammeus, Short-eared Owl was described in Holland as a predator
of terns’ colonies (BECKER, 1989). Although we recorded this species on
Sacalin Island but we have no data regarding attacks against terns.
Haematopus ostralegus. Oystercatcher attacks and eats different bird
chicks, even those of Common Tern (GLUTZ, BAUER, 1982; BEZZEL, 1985).
We haven’t observed this act, maybe because the Oystercatcher is a passage
visitor in our country and appears very rare in breeding time.
Sterna (syn. Gelochelidon) nilotica. According to Fasola and Canova data,
on Pad Delta the Gull-billed Tern is a potentially predator for Common Tern too,
showing an attack frequency of 0.01 chicks/hours (FASOLA, CANOVA, 1996).
Although the cohabitation of the two species has been often observed, in the
Danube Mouths conditions we couldn’t record this phenomenon.
It is mentioned also, a thrush species from North America (Agelaius
phoeniceus) which consumed tern’s eggs. This is an isolated case because
the thrush consumed eggs forced by a very droughty summer (HATCH, 1970).
We have no recordings in this direction in the studied area because there
Blackbird and thrushes are not cohabitants with terns.
Within the searched zone we have established antagonistic relationships
against tern for the following species:
Falco subbuteo – Hobby – attacks weak-flying young Common Tern.
There were found in Sacalin Islands feeding places of Hobby (small hillocks,
stubs, pieces of grounded floating reed islets) with terns’ remains or plumage
on every breeding season. In the same place, besides Common Terns we
could identify as well the corpses of followings species: Anthus sp., Coturnix
coturnix, Chlydonias sp., Panurus biarmicus, Phylloscopus sp., Emberiza
schoeniclus, Passeriformes ssp., Sterna sandvicensis (KISS, 1973).
Circus aeruginosus – Marsh Harrier – captures its prey especially from
ground and water, attacking flightless chicks that remove from the protected
ray of colonies, attacks, damages or ills terns. The same, Marsh Harrier
attacks disabled chicks, unable to fly or those trampled by sheep passing
through the colonies. Such chicks, after leaving of colonies, remain
hereabouts being feed further by parents. On each breeding season there
were found several chicks in such condition. After leaving the colony by the
nesting families, this chicks disappeared gradually by repeated attacks of
Marsh Harriers (KISS, 1973, 1975 A).
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Larus cachinnans – Yellow-legged Gull – is another potentially predator
for terns’ eggs and chicks (TINBERGEN, 1938; HATCH, 1970; RYDEN, 1970;
TUCKER, EVANS, 1997; SPRETKE, 1998), a fact that can be supposed from
response of these birds against large gulls which come into the colony. The
terns tolerate approaching of large birds till about 50-80 m from colonies. After
passing of this tolerance distance, terns emit alarm and warning calls. First terns
that are flying on gulls attack are those not nesting at that moment and staying
near their nests, then, if the strained situation it is still continuing, the nesting
birds (at that moment) are flying too. The birds which are on advanced nesting
period fly for stopping an attack harder than those that are just start nesting.
Larus ridibundus. There are a lot of data in the bibliography regarding
aggressiveness of large size gulls such Larus argentatus, L. marinus, L.
fuscus, L. atricilla, L. delawarensis, Stercorarius parasiticus (TINBERGEN,
1938; HATCH, 1970; RYDEN, 1970; HARRIS, MATHESON, 1975; MORRIS,
HUNTER, 1977; CUTHBERT et alii, 1984). But, there are some few
references, without details (BECKER, 1989; FASOLA, CANOVA, 1996) about
Black-headed Gull as a predator of Common Tern, especially which this
species often cohabit with Common Tern, forming mixed colonies (GLUTZ,
BAUER, 1982). As a result of repeated observations we could accumulate
material and give full details of this phenomenon too (KISS, 1978, 1980, 1980
C), without insisting on it in the present study.
Corvus cornix (Hooded Crow) and Pica pica (Magpie). Both crow species
walk near Common Tern’s colonies, waiting for catching unawares chicks or
eggs from a not-watched nest proper moment. Usually, the approach of such
predators is repulsed by members of colony; even on Sacalin Island and other
colonies there was observed that some attacks are successful. It is easier for
crows to approach small colonies, the aggressiveness of terns being even
bigger. Regarding the attack success, it had been found more successful the
attacks of Hooded Crow than those of Magpie, although we haven’t enough
data for statistic processing. Much more clear is that the Hooded Crows attack
more frequently the colonies on littoral beaches while Magpies are present on
reed bed area or near forests (e.g. Letea Island colonies). The Hooded Crow
ravages in Finland about 15-25% of tern’s nests, especially those near bushes
and trees used as cover against terns attack (GLUTZ, BAUER, 1982). We can
mention that our numerous bromatological analyses carried out in delta haven’t
shown this food component (KISS, RÉKÁSI, 1977, 1983, 1987, 1991).
There is a particular antagonistic relationship between Common Terns
and Skuas (Stercorarius genus) – klepto-parasitism, (the phenomenon is
known within the frame of studied species too (LUDWIGS, 1998), but we deal
here only with its inter-specific relationships). This is effected through
harassing of terns by skuas till the yielding up of capture and prey is taken on
falling by skuas (KISS, 1985).
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1.2.3. Mammals
I found in specialty literature the enumeration of some mammals as
Common Tern’s predators. The same, some mammals, trough their activity,
induce disturbances of Common Tern. In this way, were observed repeated
attacks of hedgehog Erinaceus europaeus (respectively Erinaceus concolor)
against famous tern colonies from Amrum, Germany. The hedgehogs are
nocturnal, destroying especially eggs (RUTHKE, 1962). Although tern colonies
from studied area are generally situated on swamp zones, reed bed or small
floating islands even we have no data in this way, the hedgehogs cannot be
omitted from virtually predators list of Common Tern.
In literature are mentioned other mammals like Wolverine (Gulo gulo) as
predators too making terns damages (AUSTIN, 1940). This mustelid species is
not present in Romanian fauna. Also from literature are known some attacks
against tern’s colonies performed by two mustelid species: Steppe Polecat
(Mustela eversmanni) and Weasel – Mustela nivalis – (ILICIEV et alii, 1990).
Although, even both species are included on mammal fauna list of Northern
Dobrudja, we don’t have any data in this direction. Rabbits (Oryctolagus
cuniculus), burrows digging of and their other nocturnal activities may induce
some perturbations of nesting in the islands colonies (COURTNEY, 1977).
These species are not present in Danube Delta.
During all the period of the present research, among autochthonous wild
mammals, the Brown Rat (Rattus norvegicus) was identified as the most
frequent injurious to Common Tern in both – Sacalin Island and other colonies
(Sărături-Murighiol, Periteaşca, Roşu, Somova etc). In Sacalin Island was
identified the largest population of Brown Rat, especially on 1971 – 1973
period, due to decreasing effective of Mustelidae – rodent consumers. After
1973, on Sacalin Island, another natural enemy of rodents – the Raccoon Dog
(Nyctereutes procyonoides) started to increase. That for, rodent effective
decreased again, showing a permanent danger for ground-nesting birds.
Sheltering especially under tree trunks brought by water, the Brown Rat
makes nocturnal raids through colony. Due to the attacks, both eggs and
different age chicks of Common Tern are destroyed. During night, the rats kill
adult terns too, especially females on nest. On 16th and 23rd of June 1974, in
Sacalin terns’ colony have been found 15 carcasses of Common Tern, all of
them were females, killed and partly consumed by rats. On the same place, in
rat burrows have been found a large number of collected eggs – some of them
with over 50 eggs / burrow – as well as entire carcasses or tern chicks’
remains. In addition to Sterna hirundo, after food rests consumed by rats
examining, we identified the followings bird species: Anas platyrhynchos,
Arenaria interpres, Coracias garrulus, Crex crex, Erithacus rubecula,
Phylloscopus sp., Podiceps cristatus, Rallus aquaticus, Upupa epops, Turdus
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merula. Rats don’t predate large bird species, those are eaten after their death
by other reasons but small bird species and tern’s chicks are predate by this
voracious mammal (KISS, 1974, 1974 A).
Numerous observations show the existence of antagonistic relationships
very acute between Brown Rat and Common Tern; in the case of a large
invasion of rats, the terns are forced to leave their colonies. The rat as a factor
of disturbance could be considered as dangerous as human factor. It is
mentioned in literature that only one individual has destroyed in two days over
a dozen of clutches and provoked the moving of 250 pair colonies in other
area (AUSTIN, 1940).
The Muskrat (Ondatra zibethica) is another rodent what can destroy terns’
nest from reed bed islet or floating vegetation. Our observations relate how the
Muskrat, on Sărăturile-Murighiol, rolled water bird eggs out of nest into the water
(KISS, 1980 A), being a virtually danger for nesting terns from reed bed islet.
Sus scrofa attila. In addition to vegetal food, the Wild Boar appeals in all
possible circumstances for animal origin food, becoming in this way a facultative
raptor. The most important evidences of Wild Boar as a predator are damages
provoked in tern colonies. During our observation we could find the presence of
Wild Boars evidences: removed nest, broken eggs, chicks’ remains etc.,
everywhere in colony. Through 12th-16th of June 1976, a Wild Boar destroyed
almost completely the mixed colony from Southern part (Roh) of Sacalin Island.
We consider that some Wild Boar individuals – like Black-headed Gull case – is
specializing in such kind of food. We have data regarding repeated attacks of
Wild Boars against mixed colonies of herons (Murighiol – Kirilova area, in 1980)
and pelicans (Hrecisca-Buhaiova area, in 1985 and 1992).
Nyctereutes procyonoides (Raccoon Dog), Vulpes vulpes (Red Fox),
Canis aureus (Golden Jackal), Lutra lutra (Otter), Mustela lutreola (European
Mink) – all being carnivorous species have been identified, directly or
indirectly, by their tracks near or inside of tern colonies, especially on Sacalin
Island also on Holbina I, Murighiol, Popina II etc. On Raccoon Dog case we
have no direct data considering its damages against terns nesting. In fox’s
case, we have several data. They were observed within the Sacalin colonies
too, on breeding seasons from 1993 and 1994, destroying systematically the
colony (in verbis, Ignat Dumitru, ICPDD’s laboratory assistant). We think this is
one of reasons that any colony did not reinstall in 1996 on any part of the
island, thus has disappeared the largest Common Tern colony of Romania.
The two observations (on 19.06.1973 and 11.07.1989) from Sacalin
respectively Popina II, near Sfiştofca village, confirm very vehement terns
attacks so that they chased a fox (a fox for each case) coming near the
colony. With this occasion too we could concretely find the advantaged
provided by group nesting.
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We have no data regarding jackal influence – species in a spectacular
expansion in the last two decades in all South-Eastern Europe – against tern
colonies. What is clear is that the jackal appears more and more frequent at
the Danube Mouth (KISS, 2001, 2002) inclusively tern biotopes in Sacalin
area; in the last decade especially, the island become a peninsula, attaching
to the northern shore.
On the 13th of July 1973 it was found in a mixed terns colony from
Sacalin a fresh carcass of a Stoat individual – Mustela erminea (KISS, 1974,
1974 A) but we can not prove that the Stoat was attacked the colony and killed
by terns. We mention that there are some references in the consulted
literature about the defence of terns against Stoat’s attack, and they during
attack emit rage and not alarm calls (Simmons, 1952 in CRAMP, 1985) and
this could be explained through the small size of the predator.
In connection with Common Tern it is necessary to comment the role of
domestic animals too, as potential aggressors. We did not categorized them
among the anthropical factor’s effects, though leaving of the domestic animals
free in wild (caballine, bovine, pigs) as well the abandoning of the dogs and
cats are a rooted practice with a profoundly traditional aspect on Danube
Mouths area (KISS, 1997A, B). Some of them, especially like pigs (and
sometimes dogs) live complete wild, sometimes for several generations,
behaving as a wild animal. On the other hand, the pressure exercised against
Common Tern and its biotope by such domestic animals is very important,
sometimes decisive (e.g. Sacalin Island).
Herbivorous mammals can provoke damages for nesting birds either
through destroying of grassy vegetation (used for covering) or directly trampling
on nest or on hidden chicks. On natural conditions, ground – nesting birds defend
successfully their nest or chicks against the herbivorous mammals that come near
the colony, but in case of droves of cattle, this defence – even it is very vehement
– does not save the nest. The bulls accustoming quickly to alarm call and attacks
of terns and they even install in the middle of colony; at other times the bulls cross
running the colony, chased by horsefly stings. We consider that, especially at the
end of summer, the desperate flying of terns around cattle help them on moving
tormenting off dipters (Culicidae, Tabanidae).
Sheep flocks have a very strong disturbance effect. The crossing of a
sheep flock over a tern colony has a fully devastating effect, particularly when
the sheep are driven by persons accompanied by dogs. On Sacalin Island,
between 17 – 23 July 1976 on a 1000 m², as a test area had been identified 166
living and 65 death chicks, most of them being trampled by domestic animals
(KISS, 1973). Same data we find from other workers whom consider the cattle
grazing as one of the most important negative factors (ILICIEV et alii, 1990). It
was not observed a similar behaviour on caballine’s case.
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The dislocation of the chicks from their usual hiding places is another
destructive effect, provoked indirectly by domestic animals. The two – three
days old chicks usually move off radial from nest and them sheltering in
proximity, hiding into vegetation, near to stumps or reed bed islets brought by
water etc. Next terns accept these graduals and timorous approaching,
accustoming to these chicks which they know them “personally” already,
probable after disposing of spots on their dorsal part of body and on head. In
case that an intruder disturbs the colony, when chicks heard alarm calls they
leave their shelter and run far from their known area, where they are accepted.
In these cases they are attacked and picked on head or back by terns. The
confused and injured chicks can not return anymore for their own nest, making
in this way very difficult for assessment damages.
In the Mouths of Danube conditions, especially on Sacalin Island, the
consumption of vegetal cover is not an obstacle for breeding of ground –
nesting species. On the contrary, the installation of rich vegetation does not
permit the installation of tern colonies and other syntopic species.
The domestic pigs that are kept free in the wild and some of them are
already completely wild can induce very big damages for ground – nesting
species. Pigs are brought on spring in Sacalin Island by villagers and they are
taking back on autumn or they spontaneously immigrate to the Northern part
of the island where it is joined with Sf. Gheorghe branch micro-delta. The
directly visual observations, tracks searching and food remains, prove that, the
domestic pigs induce the largest damages for tern colonies. The pigs get into
the colony either in daylight, tolerating without riposte the desperate terns
attack or on night-time, and sometimes until morning the colony is 100%
destroyed. Are devoured both clutch and hidden chicks in the vegetation, also
the separated eggs, brought by waves and agglomerated.
In this way we consider that the main cause of gradually leaving of the
island by nesting terns is the destruction of the colony, year by year, especially
by domestic pigs so that, in last years no pair nests here (PLATTHEUW et alii,
2004).
Large damages induced by pigs on Superior Lake area, Wisconsin, are
recording on references too (HARRIS, MATTESON, 1975).
Dogs, cats. Sometimes, the dogs without master or temporarily
abandoned come to the colony. On all time of observations we could establish
through search of tracks on sand that those dogs approached the colony,
walking around it. We did not find that those dogs eat eggs or tern’s chicks
(after examination of food remains, scatological analyses etc). However, the
attitude towards our own dogs trained for clutch finding and for chicks ringing
(KISS, 1972, 1978 A) was of a maximal aggressiveness, they being attacked
very vehement. Quite differently it is shown the antagonism between vagrant
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dogs and terns from small colonies, where there are larger individually
distances between nest. In contrast to Larus ridibundus that attacks all
together the intruder, the Common Tern attacks only when the aggressor
could endanger its own brood and the aggressor pass under minimal distance
of tolerance (TAVERNIER, 1965). In this way, a separated colony is less
defended and so that, it is more exposed for raptor attacks.
We observed on Torba Goală area, Ceamurlia Island, successively
aggressions of a bitch dog for three consecutively days, repeated at the some
hour. The bitch dog had a shelter with two 5-6 weeks old puppies. The
concerned colony has been placed in a marsh on several elevations of the
ground for about 20 x 50 cm. There were 50 nesting pairs during observations
time and most of them had already chicks with about 10-14 days old.
On 20, 21 and 22 of June 1996, about 10 o’clock, we could
systematically observe the display of aggression in all its phases. The terns, at
the animal approaching, start to emit alarm calls for terrestrial danger and
chicks covered on ground at the shelter of poor vegetation.
The bitch dog got down from the pond’s dike and swam to elevations
inhabited by terns. When the animal was reached at about 15 m to the edge of
colony were started the first swooping attacks by terns what were nesting at
that part of the colony. It could not observe the finality with beak hits, the
attacker birds straightening very close to the head of the animal. When the
bitch comes close to chicks, they ran toward to the water, moving away
through swimming.
The raptor was hunting after them, catching up and bolting them. During
that, she was much stronger attacked by bird pair whose chicks were hunted.
On each time we could observe the consumption of 6-8 chicks in about 15
minutes, after that, the animal left the colony, being still pursued by some terns
till about 150 meters. We have data about similar cases from literature
(HARRIS, MATTESON, 1975). Also, on nesting time, M. Fasola and L.
Canova proposed some particular measures for protection against vagrant
dogs (FASOLA, CANOVA, 1996).
We have not recorded observations regarding domestic cats that would
have attack nesting species from mixed colonies of terns. We mention that, in
some cases, the fisherman that lived there for a longer period of time brought
with them cats, but they did not come in proximity of the colony. Also, there
were neither direct observations nor tracks on sand for attestation of this act.
The natural enemies have a very important roll in the numerical control
of the population not only through the attack of chicks and eggs but even
through aggression of adult individuals.
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2. Parasites
2.1. Ectoparasites
2.1.1. Mallophaga
The studying of Common Tern antagonistic relationships implies to
follow the host–parasite inter-specific relationships. Through 1974-1996, after
examination of 44 Sterna hirundo individuals coming from Danube Delta, were
collected and determined 9 bird lice – Mallophaga – species (RÉKÁSI, KISS,
1977, 1980, 1994, 1997; RÉKÁSI et alii, 1997, 1997 A). Out of them, two are
improper to host species. Cumingsiella sp. parasite some Scolopacidae,
especially Scolopax rusticola and Numenius arquata as well Lipeurus
maculosus maculosus Clay 1938 lives usually onto Phasianus colchicus.
Although they have been found onto Common Tern too, their presence it is
accidental. Certainly, the deserter individuals, even surviving on a non-specific
host, they will not multiply and will be gradually removed.
The bird lice (Mallophaga) identified on terns: Austromenopon pachypus
(Piaget, 1888), Austromenopon sternophilum piageti (Ferris, 1932),
Koenigirmus sellatus sellatus (Burm., 1838), Quadraceps sp., Saemundssonia
sternae (L. 1758), Actornithophilus sp., Quadraceps stellatus (Burm., 1838).
The intensity of parasite degree (number of harvested parasites/number of
infested birds) has been 9.6 and regarding to extensity (number of infested
birds/total number of examined birds), this has been 52.27%. Also, we
consider that the presence of 9 bird lice species shows an intense parasitism,
seldom found in autochthonous ornithofauna.
Also the extensity and intensity of the parasitism shows large values,
fact what we explain through gregarious style of life and the nesting in colonies
(RÉKÁSI et alii, 1997A, 1997B). Thus, the passing of the parasite from a host
to other is facilitated by reduced individual distances (KISS, 1972, 1973, 1975,
1977 A). Moreover, the big number of blood haematophagous dipters,
especially Culicidae and Hippoboscidae can contribute to the spreading of
strange bird lice for species. The phenomenon is known and described with
forezia name (STUGREN, 1994; UDVARDY, 1983; WALTER, 1989).
Niethammer’s work (NIETHAMMER, 1948) enumerates six bird lice
(Mallophaga) species for Common Tern, among them: Esthiopterium
parviceps, Saemundssonia laricola, Saemundssonia melanocephala and
Koenigirmus gyricornis, the last one being a deserter from Phalacrocorax
carbo, almost found here.
2.1.2. Acaridae
With regard to the acarines, we have no personal data, thus, we have
relied on data from literature which for Sterna hirundo enumerates followings
species: Anoplonotus semaphorus, Alloptes bisectatus, Cheleothopsis nörneri,
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Freyarna anatina, Giebelia puffini, Pterolichus martini, Thacarthra sp.
(NIETHAMMER, 1948). A strong attack of ectoparasites can not only to
weaken very much the chicks and break their post-embrionic development but
also can infest them with varied micro-organisms like arboviruses, fact what
can produces high mortality (ILICIEV et alii, 1990).
2.1.3. Diptera
During the chicks searching and sometimes from recently dead adult
terns were observed for several times some parasite-flies, about 1-3
individuals/host and they have been determined as Ornithomia avicularia
(Ord. Diptera, Fam. Hippoboscidae).
2.2. Endoparasites
2.2.1. Plathelmintes
We have got modest personal data regarding endoparasites although
the Common Terns as an ichthyophagist species plays a very well outlined roll
in fish epizooties. Among dead birds found on Sacalin Island terns’ colony, 16
individuals were dissected and on three samples it has been determined some
Lingula intestinalis individuals. From an individual found in Sarinasuf on
21.07.1975 it has been determined some Diplostomus sp. individuals.
Because in our own research we operated here only with digestive canal it has
resulted a modest given material for analysis and this does not show the real
situation of the diseases provoked by parasites. The relatively high degree of
infestation can be explained through the colonial life of the studied species
with multiple possibilities for contacts. In literature are quoted for the Common
Tern the followings species of intestinal worms (with the succession used on
quoted works): Cotylurus oviformis, C. platycephalus, C. variegatus,
Cyathocotyla oviformis, C. prussica, Cyathocotyloides dubius, Hemistomum
pileatum, Plagiorchis laricola, Pseudohemistomum minor, P. unicum, Ranicola
tetia, Stephanophora denticulata, Tanaisia fedschenkoi, Tocotrema lingua,
Agamospirura sp., Aploparaksis cirrosa, Capillaria contorta, Choanotaenia
porosa, C. sternina, Diphyllobothrinum dendriticum, Diphyllobothrinum
fissiceps, Lateriporus clerci, Ligula intestinalis, Schistocephalus solidus,
Tetrabothrinus erostris, T. cylindraceus, Schisttorophus acanthocephalicus,
Reighardia sternae, Mezorchis pseudoechinatus, M. denticulatus, M. reynoldi,
Himasthia elongata, Heterostophyes sobolevi, Cryptocotyle lingua, Apophallus
mühlingi, Pygidiosis genata, Galactosomum lacteum, G. puffi, Cercaroides
aharoni, Microphallus papillorobustus, Maritrema echinocirrata, M. oöcista,
Tetracladium sternae, Renicola lari, R. paraquinta, Ornithobilharzia caniculata,
Strigea falconi met., Cotylurus pileatus, Diplostomum communatum, D.
murrayense, Anomotaenia micrantha, Paricterotaenia porosa, Capillaria
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carbonis, Eucoleus laricola, Paracuaria tridentata, Rusguniella elongata,
Cosmocephalus obvelatus, Streptocara crassicauda, Contracaecum
spiculigerum (NIETHAMMER, 1948; GREZE, 1975). Regarding big number of
parasites, Sterna hirundo comes around only to Larus argentatus and from
latter one it has been described minimum 54 species and 22 are shared with
those from Sterna hirundo (GREZE, 1975).
Conclusions
After investigations we could verify the existence of antagonistic
relationships of the Common Tern at the Mouths of the Danube, assigning
importance to following factors:
• rats attack against nests and adult terns;
• massive damages provoked by foxes;
• sometimes, Wild Boars and pigs destroy colonies entirely, sheep and
cows trample their nests;
• it has been recorded a very rare case of an attack of a mole cricket
against one chick of Common Tern;
• the terns, in general as a colonial species, are massive infested by
internal and external parasites;
• hydrological changes, what induce the joining of Sacalin Islands with
shore, make possible the access of raptors to colony and in this way,
the loss of the most important breeding place of Sterna hirundo on
Romania;
• of course, the antagonistic relationships of the Common Tern with
other living beings it is not reducing to the aspects found by us or
found on quoted literature, the future researches could yield new
contributions in this way.
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Date privind relaţiile antagoniste ale rândunicii-de-mare (Sterna hirundo L.)
la Gurile Dunării
Rezumat
În perioada 1967 – 1999 în câteva zone costiere ale Deltei Dunării a fost efectuat un
studiu privind relaţiile prădător – pradă şi gazdă – parazit la rândunica-de-mare, exceptând
interacţiunile legate de hrănire. Observaţiile au fost comparate cu datele bibliografice. Cel mai
mare impact asupra rândunicii-de-mare este produs de mamiferele sălbatice (în special, şobolani,
mistreţi şi vulpi) şi domestice (câini şi pisici). Atacurile repetate ale unuia sau mai multor indivizi din
aceste specii pot provoca părăsirea coloniei de creştere. O formă aparte de atac este efectuată de
un Gryllotalpa gryllotalpa, care a ucis şi mâncat parţial un pui, recent eclozat.
Cele mai multe cercetări parazitologice efectuate la rândunica de mare se referă la
paraziţii externi, în mod special la Mallophaga. Au fost identificate nouă specii de paraziţi, din care
şapte sunt specifici aceste specii, iar două facultative.
Dintre cauzele diminuării numărului de rândunici-de-mare în zona studiată, un rol
important l-au avut schimbările hidrologice care au permis accesul mai uşor al prădătorilor la
colonii.
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Dezvoltare durabilă şi ecoturism în Dobrogea
Viorel Ionaşcu, Eugenia Iacovici
Ţinutul dintre Dunăre şi Mare, bine conturat din punct de vedere al
aşezării geografice, la întretăierea marilor drumuri maritime, fluviale şi terestre,
se întinde pe 15.553 km² şi cuprinde din punct de vedere administrativ două
judeţe: Tulcea (8.499 km²) şi Constanţa (7.054 km²). Dobrogea concentrează
două zone naturale protejate de interes naţional din categoria rezervaţii ale
biosferei, parcuri naţionale sau naturale: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi
Parcul Naţional Munţii Măcinului. Din punct de vedere regional, sunt delimitate
următoarele areale cu potenţial turistic:
• Culmea Pricopanului, cu relief de tip Appalachian generat de
străpungerea formaţiunilor paleozoice de către intruziunile granitice, cu
numeroşi martori de eroziune ce ating altitudinea de 370 m în Vârful Sulucul
Mare cu aspect ruiniform, care imprimă în peisaj o mare varietate de forme.
Alte piscuri care oferă posibilitatea unui tur de orizont sunt: Văcăreni (168 m),
Cheia (260 m), Vroju (335 m), Piatra Râioasă (346 m).
• Culmea Macinului, grupează cele mai înalte vârfuri din Munţii Măcin, cu
creste stâncoase şi versanţi abrupţi, cu grohotişuri, acoperită cu păduri cu specii
submediteraneene şi cu silvostepă: Căpuşa (433 m), Călcata (430 m), Ţuţuiatul
(467 m), Ioaneşul (442 m), Moroianu (434 m), Teica (402 m), Negoiu (403 m).
• Depresiunea Luncaviţa adăposteşte Rezervaţia Valea Fagilor, oază de
vegetaţie montană fiind o curiozitate pentru flora europeană, cu esenţe
mezofile de tip central-european. Aici întâlnim fagul european (Fagus
Sylvatica) cu exemplare care ating 1 m grosime şi 38 m înălţime, fagul tauric
(Fagus taurica), fagul oriental (Fagus orientalis), carpenul (Carpinus betulus)
şi teiul argintiu (Tilia tomentosa).
• Delta fluvială, cu proporţie ridicată a unităţilor mlăştinoase: Sireasa,
Şontea-Furtuna, Grindul Stipoc, Pardina, Câmpul Chiliei, Roşca-Buhaiova,
Complexul lacustru Matiţa-Merhei, ostroavele Babina, Tătaru şi Cernovca,
Obretin, Rusca-Bălteni, Complexul lacustru Gorgova-Isac, lunca TulceaMurighiol, unitatea Dranov-Dunavăţ. În acest compartiment se desfăşoară trei
rezervaţii naturale: Roşca-Buhaiova (9 625 ha), reunind biotopuri variate:
mlaştini stuficole, ghioluri, plauri, fâşii de grinduri. Este locul de cuibărit pentru
cea mai mare colonie de pelicani (Pelecanus onocrotalus) din Europa.
Această rezervaţie a fost instituită în anul 1940 şi trecută pe lista mondială a
rezervaţiilor biosferei în anul 1980; Lacul Potcoava (652 ha), la sud de braţul
Sulina; Lacul Nebunu (115 ha) amplasat în apropierea canalului Şontea,
ocroteşte fauna piscicolă, păsările şi mamiferele din regiune.
Delta Dunării III , Tulcea, 2006, p. 199 - 204

200

Viorel Ionaşcu, Eugenia Iacovici

• Delta maritimă, cu largă extindere a suprafeţelor de uscat consolidate:
grindurile Letea, Caraorman, Ivancea-Cerba-Sărături, Meleaua Sfântu
Gheorghe, Sacalin, Ceamurlia, complexul lacustru Roşu-Puiu-Lumina, Golful
Musura. Acest compartiment cuprinde 7 arii protejate: Pădurea Letea (2 825
ha), dispusă sub forma unor fâşii pe dunele de nisip; Pădurea Caraorman (2
250 ha), pădure de tip hasmac degradată prin păşunat şi exploatarea lemnului;
Lacul Răducu (2 500 ha), în sudul grindului Letea, protejează fauna piscicolă,
păsările şi mamiferele; Vătafu-Lunguleţ (1 625 ha), între braţul Sulina şi
complexul lacustru Roşu-Lumina, adăposteşte colonii de stârci, egrete şi
cormorani mici; Sacalin-Zătoane (21 410 ha) este cea mai întinsă arie protejată
a Deltei Dunării cuprinzând Insula Sacalin şi regiunea de la sud de braţul Sfântu
Gheorghe, cu lacurile Zătonul Mare şi Zătonul Mic, la contactul deltei cu marea;
Lacul Belciug (110 ha), format într-un meandru părăsit în sudul braţului Sfântu
Gheorghe; Arinişul Erenciuc (50 ha), pe partea nordică a braţului Sfântu
Gheorghe, o pădurice de arin negru pur (Alnus glutinosa ).
• Depresiunea lacustră Razim-Sinoie cu lagunele Razim, Goloviţa,
Zmeica, Sinoie, lacurile Babadag şi Istria, grindurile Lupilor şi Chituc,
amenajările Agighiol-Sarinasuf, Sălcioara-Jurilovca, stufăriile Ceamurlia,
Leahova-Periteaşca, Insula Popina. Această unitate cuprinde un număr de 6
arii protejate: Periteaşca-Leahova (4 125 ha), ocupă cordonul de nisip care
închide lagunele Razim şi Goloviţa, ocroteşte o vegetaţie adaptată la
salinitatea apei şi o faună ornitologică foarte bogată (lopătari, egrete, pelicani,
ciocîntors, dropie, spurcaci); Grindul Chituc (2 300 ha) include dune costiere
tipice şi habitate acvatice nederanjate de om, este o importantă zonă de pasaj
şi iernare pentru sute de mii de păsări; Grindul Lupilor (2 075 ha), între lacurile
Goloviţa şi Zmeica în nord şi vest, şi lacul Sinoie în sud, este un grind nisipos
de tip marin-lagunar, constituit din formaţiuni sedimentare (cordoane litorale
nisipoase de origine mixtă lagunară şi marină), de vârstă holocenă; IstriaSinoie (400 ha), loc preferat de cuibărit pentru raţe, gâşte şi călifarul alb;
Capul Doloşman (125 ha), promontoriu stâncos între lacurile Razim şi
Goloviţa; Insula Popina (98 ha), situată în nordul lacului Razim. Insula are o
înălţime de 48 m şi este constituită din calcare mezozoice de culoare cenuşiu
închis, acoperite pe alocuri de loess.
• Lunca Dunării între Isaccea si Tulcea. Aici se află Rezervaţia naturală
Lacul Rotundu (228 ha) cu o bogată ihtiofaună şi numeroase păsări de baltă.
• Lunca Dunării între Tulcea şi Dunăvăţul de Sus. Rezervaţia naturală
Sărături-Murighiol (87 ha), situată în sudul braţului Sfântu Gheorghe, ocroteşte
un lac sărat de tip şot, loc de cuibărit pentru piciorong şi ciocîntors.
• Platforma continentală până la adâncimea de 20 m. Cartea Roşie a
Mării Negre cuprinde în prezent 254 de specii periclitate: 63 specii de plante, 1
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specie de spongier, 1 specie de celenterat, 2 specii de viermi policheţi, 7
specii de insecte, 46 specii de crustacee, 6 specii de moluşte, 2 specii de
echinoderme, 54 specii de peşti, 66 specii de păsări, multe dintre ele prezente
în Delta Dunării, 6 specii de mamifere.
Cele două judeţe din Dobrogea cuprind 50 de rezervaţii şi monumente
ale naturii (18 dintre ele incluse Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării) cu
potenţial divers:
1. Culmea Niculiţelului: Pădurea Niculiţel (11 ha).
2. Dealurile Tulcei: Rezervaţia geologică Agighiol (9,7 ha).
3. Culoarul depresionar Cerna-Nalbant: Locul fosilifer Dealul Bujoarele
(8 ha).
4. Podişul Babadagului: Dealul Bujorului (50,8 ha); Rezervaţia de liliac
Valea Oilor (0,35 ha); Rezervaţia de liliac Fântâna Mare (0,3 ha); Vârful
Secarul (34,5 ha); Korum Tarla (2 ha).
5. Podişul Casimcei: Peştera La Adam (5 ha); Peştera Gura Dobrogei (5
ha); Recifii jurasici Cheia (170 ha); Dealul Alah Bair (10 ha); Canaralele din
Portul Hârşova (5,3 ha).
6. Podişul Medgidiei: Reciful neojurasic Topalu (8 ha); Locul fosilifer
Cernavodă (3 ha); Locul fosilifer Seimenii Mari (0,5 ha); Valul lui Traian (5 ha);
Fântâniţa-Murfatlar (66,4 ha).
7. Podişul Negru Vodă: Locul fosilifer Credinţa (6 ha); Pădurea Hagieni
(392,9 ha); Pădurea Dumbrăveni (345,7 ha).
8. Podişul Oltinei: Pereţii calcaroşi Petroşani (4,8 ha); Locul fosilifer
Alimanu (15 ha); Pădurea Canaraua Fetii (168,3 ha); Pădurea Esechioi (26 ha).
9. Litoralul maritim sud-dorogean: Acvatoriul litoral marin Vama Veche-2
Mai (5000 ha); Peştera Limanu (1 ha); Dunele marine de la Agigea (25 ha);
Lacul Agigea (86,8 ha); Obanul Mare şi Peştera Movile (12 ha).
10. Complexul lacustru Razim-Sinoie: Corbu-Nuntaşi-Histria (1 610 ha).
Primele iniţiative notabile privind protecţia mediului în România îşi au
începutul la Cluj când Emil Racoviţă formulează un concept de constituire a
parcurilor naţionale cu următoarele idei esenţiale: extinderea conservării pe
mari suprafeţe ecologice, zonarea interioară, încadrarea parcurilor într-un
sistem naţional, asigurarea unei reprezentativităţi maxim posibile a peisajului
natural naţional, unic în Europa, gestionarea ecologică unitară şi completă a
teritoriului ca un autentic martor etalon. În anul 1923, Al. Borza a alcătuit o
listă a suprafeţelor de interes ştiinţific necesare pentru a fi ocrotite iar în anul
1928, la Congresul naturaliştilor din România, ţinut la Cluj, în expunerea
“Problema protecţiunii naturei în România” menţionează trei rezervaţii şi
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parcuri naturale din Dobrogea: pădurea Letea, pădurea Niculiţel şi dunele
maritime de la Agigea.
Desfăşurarea unor activităţi recreative în aceste zone şi vecinătatea lor
ţine de câteva condiţii primordiale: utilizarea resurselor la un nivel minim fără
să determine înlocuirea sau modificarea componentelor de bază, să nu fie
produşi poluanţi, impact minim asupra biodiverisităţii şi ecosistemelor.
Ecoturismul este un instrument important în conservarea naturii, educarea
vizitatorilor şi susţinerea proiectelor de dezvoltare durabilă. Turismul durabil
oferă posibilitatea gestionării tuturor resurselor astfel încât nevoile economice,
sociale şi estetice să poată fi satisfăcute menţinând nealterate integritatea
culturală, procesele ecologice esenţiale, diversitatea biologică.
Modelul unui turism durabil propus de Sadler şi Wight (SWARBROOKE,
1999), adaptat pentru Dobrogea de V. Ionaşcu, se bazează pe nouă principii:
• să nu producă degradarea resurselor şi să vizeze o zonă de mediu
consacrată;
• să beneficieze de participări şi experienţe edificatoare;
• să implice educarea tuturor părţilor – comunităţi locale, guvern,
organizaţii neguvernamentale, industria şi turiştii (înainte, în timpul şi după
călătorie);
• ar trebui să încurajeze toate părţile recunoscute de valoarea intrinsecă
a resurselor;
• să implice acceptarea resurselor în propriile lor relaţii şi înţelegerea
limitelor care implică orientarea cererii;
• să promoveze înţelegerea şi implicarea partenerilor interesaţi
(guvernul, organizaţiile neguvernamentale, industria, oameni de ştiinţă,
localnici);
• să promoveze responsabilităţile etice şi morale, comportament
responsabil faţă de mediul natural şi cultural de către toţi factorii implicaţi;
• să furnizeze beneficii pe termen lung – pentru resurse, comunitatea
locală şi industrie (beneficiile pot fi de conservare, ştiinţifice, sociale, culturale
sau economice);
• responsabilitate atât pentru mediul natural şi cultural cât şi pentru
activităţile întreprinse.
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OBIECTIVE
ECONOMICE

OBIECTIVE
SOCIALE
• Beneficii comunitare
• Implicare socială,
planificare, educaţie,
servicii

CONSERVAREA
MEDIULUI

BAZA ECONOMICĂ
COMUNITARĂ

TURISM DURABIL
• Beneficii pe termen lung
• Responsabilitate
• Noi oportunităţi de
dezvoltare

• Beneficii economice
pentru localnici
• Activităţi economice
viabile

VALORIFICAREA
ECONOMICĂ A
MEDIULUI

• Protecţia şi conservarea resurselor
• Managementul cererii turistice
• Aprecierea valorii şi calităţii resurselor
OBIECTIVE DE MEDIU

Turismul durabil, în şi în afara ariilor protejate presupune:
- cooperare strânsă cu autorităţile ariilor protejate;
- operatorii turistici şi ghizii care lucrează în ariile protejate să aibă
temeinice cunoştinţe ecologice;
- contribuţii practice şi financiare ale operatorilor turistici pentru
conservarea ariilor protejate;
- reguli pentru promovarea şi marketingul vacanţelor în ariile protejate;
- linii directoare pentru implicarea comunităţilor locale;
- standarde pentru proiectarea şi operarea facilităţilor de turism durabil.
Măsurile de care beneficiază ariile protejate sunt:
a) transformarea dezvoltării existente nondurabile în forme mai durabile;
b) stabilirea standardelor durabile pentru noile dezvoltări, in special in
mediile sensibile;
c) desemnarea unor zone pentru diferite grade de turism bazate pe
capacitatea portantă a ariilor protejate, incluzând sanctuare şi locuri liniştite,
ca şi zone potrivite pentru diferite niveluri de folosinţă turistică şi dezvoltare;
d) reducerea poluării şi descongestionarea traficului de vacanţă;
e) evitarea turismului şi a recreerii excesive în ariile protejate;
f) asigurarea ca din turism beneficiază şi comunităţile locale;
g) asigurarea de ajutoare şi resurse pentru aplicarea din timp a
planurilor;
h) pregătirea managerilor ariilor protejate în turismul durabil (HORNACK,
EAGRES, 1999).
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Catalogul colecţiei de alge marine
a Muzeului de Ştiinţele Naturii din Târgu Mureş
Daniela BOTOŞ

Introducere
Lucrarea de faţă prezintă colecţia algologică a Muzeului de Ştiinţele
Naturii din Târgu Mureş, care este alcătuită din 224 taxoni, din care 87 specii,
4 varietăţi, 5 clase, 24 ordine, 41 familii şi 63 genuri. Colecţia a fost
achiziţionată în anul 1991 de la domnul Florian Vasiliu din Constanţa.
Algele provin din zone foarte diferite: Oceanul Indian, Oceanul Pacific,
Oceanul Atlantic, Marea Baltică, Marea Mediterană, Marea Marmara, Marea
Adriatică, Marea Nordului şi Marea Neagră, fiind colectate între anii 1915 şi
1991. De pe litoralul românesc al Mării Negre au fost colectate 35 de specii.
Dintre acestea, menţionăm existenţa în colecţia muzeului nostru a endemitului
Enteromorpha maeotica, algă verde care a dispărut de pe litoralul nostru,
precum şi a speciilor Ulva procera şi Ulva compressa, întâlnite sporadic aici.
Dintre algele brune prezente în colecţie, menţionăm specia Stilophora
tenella, care se pare că nu a mai fost întâlnită în ultimii ani pe litoralul nostru.
Algele roşii: Dasya baillouviana, Laurencia caspica, Chondrophycus
panniculatus şi Chondria capillaris, care nu au mai fost găsite pe litoralul
nostru, pot fi admirate în Herbarul Muzeului Judeţean Mureş.
Analiza numerică a materialului algologic şi a raportului cantitativ între
unităţile sistematice consemnează pentru încrengătura Chlorophyta 24
taxoni, pentru Rhodophyta 34 taxoni (31 specii şi 3 varietăţi) şi pentru
Ochrophyta 33 taxoni (32 specii şi o varietate).
Colecţia cuprinde aproximativ 30% din totalul speciilor de alge
identificate pe litoralul românesc al Mării Negre. De asemenea, cuprinde trei
endemite: Laurencia caspica (endemit pentru litoralul românesc al Mării
Negre), Fucus virsoides (endemit pentru Marea Adriatică), Enteromorpha
maeotica (endemit al bazinului sarmatic).
Pentru nomenclatură şi sistematică s-au utilizat lucrările (DOLTU,
VASILIU, 1972; MÜLLER et alii, 1995; PETERFI, IONESCU, 1977, 1979;
VASILIU, 1995; VASILIU, DOLTU, 1971; internet) din bibliografie. Ca urmare
au fost actualizate nomenclatura şi sistematica unor taxoni.
La fiecare specie sunt precizate: locul colectării, data colectării, numele
persoanelor care au colectat şi determinat piesele, precum şi numărul de
inventar sub care se regăseşte piesa respectivă în registrul de inventar al
Muzeului de Ştiinţele Naturii din Târgu Mureş.
Delta Dunării III, Tulcea, 2006, p. 205 - 216
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LISTA SPECIILOR ŞI ÎNCADRAREA LOR SISTEMATICĂ
PLANTAE
CHLOROPHYTA
1. BRYOPSIDOPHYCEAE
BRYOPSIDALES
BRYOPSIDACEAE
Bryopsis
plumosa (Hudson) C. Agardh
Marea Neagră (România); 2 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7416.
CAULERPACEAE
Caulerpa
prolifera (Forskal) J.V. Lamouroux
Marea Mediterană (Libia); 25 m; X 1875; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7422.
CODIACEAE
Codium
adhaerens C. Agardh
Marea Mediterană (Italia); 15 m; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7420,
sub C. adhaerens (Cabrera) C. Ag.
bursa (Linnaeus) C. Agardh
Marea Mediterană (Italia); 35 m ; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7419.
vermilara (Olivi) Delle Chiaje
Marea Mediterană (Italia); 5 m; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7421, sub
C. vermilara (Delle Chiaje) Silva.
Flabellia
petiolata (Turra) Nizamuddin
Marea Mediterană (Libia); 45 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7418,
sub Udotea petiolata (Turra) Börgesen.
HALIMEDACEAE
Halimeda
tuna (J. Ellis & Solander) J.V. Lamouroux
Marea Mediterană (Libia); 45 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7417,
sub H. Tuna (Ellis et Sil.) Lam.
2. ULVOPHYCEAE
CLADOPHORALES
ANADYOMENACEAE
Anadyomene
stellata (Wulfen) C. Agardh
Marea Mediterană (Franţa); 5 m; IX 1977; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7404.
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CLADOPHORACEAE
Chaetomorpha
äerea (Dillwyn) Kützing
Marea Baltică (Germania); 10 m; IX 1990; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7414.
linum (O.F. Müller) Kützing
Marea Baltică (Germania); 6 m; IX 1990; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7415, sub
C. chlorotica (Mont.) Kütz.
Cladophora Kützing 1843
laetevirens (Dillwyn) Kützing
Marea Neagră (România); 3 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7400.
sericea (Hudson) Kützing
Marea Neagră (România); 2 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7401.
vagabunda (Linnaeus) Hoek
Marea Neagră (Lacul Techirghiol) (România); 0,5 m; V 1991; leg. et det. Fl.
Vasiliu; HMş 7402.
Rhizoclonium
implexum (Dillwyn) Kützing (epifit pe taluri de Enteromorpha)
Marea Neagră (România); 0,5 m; III 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7399.
CODIOLALES
ACROSIPHONIACEAE
Urospora
penniciliformis (Roth) Areschoug
Marea Neagră (România); 1,5 m; III 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7403.
ULOTRICHALES
ULOTRICHACEAE
Ulothrix
flacca (Dillwyn) Thuret
Marea Neagră (România); 0 m; V 1989; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7405, sub
U. pseudoflacca Wille.
ULVALES
GAYRALIACEAE
Gayralia
oxysperma (Kützing) K.L. Vinogradova ex Scagel et al.
Marea Baltică (Germania); 5 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7406, sub
Monostroma latissimum (Kütz) Wittr.
ULVACEAE
Blidingia
marginata (J. Agardh) P.J.L. Dangeard ex Bliding
Marea Neagră (România); 0,5 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7407,
sub B. marginata (J. Ag.) P. Dang.
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Enteromorpha
maeotica Proshkina-Lavrenco
Marea Neagră (Lacul Sinoe) (România); 1 m; VII 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu;
HMş 7412.
Ulva
compressa Linnaeus
Marea Neagră (România); 1,5 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7409,
sub Enteromorpha compressa (L.) Grev.
intestinalis Linnaeus
Marea Neagră (România); 2,5 m; III 1986; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7410,
sub Enteromorpha intestinalis (L.) Link.
linza Linnaeus
Marea Neagră (România); 3 m; V 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7411, sub
Enteromorpha linza (L.) J. Ag.
procera (K. Ahlner) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope &
J.R. Vaaland
Marea Neagră (România); 2,5 m; V 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7408,
sub Enteromorpha ahlneriana Bliding.
rigida C. Agardh (citată eronat Ulva lactuca L.).
Marea Neagră (România); 5 m; VI 1987; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7413.
RHODOPHYTA
1. BANGIOPHYCEAE
BANGIALES
BANGIACEAE
Bangia
atropurpurea (Roth) C. Agardh
Marea Neagră (România); 1 m; I 1986; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7458, sub
B. fuscopurpurea (Dillw.) Lyngb.
Porphyra
leucosticta Thuret
Marea Neagră (România); 2,5 m; IV 1985; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7459.
2. FLORIDEOPHYCEAE
AHNFELTIALES
AHNFELTIACEAE
Ahnfeltia
plicata (Hudson) Fries
Marea Baltică (Germania); 10 m; XII 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7472.
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CERAMIALES
CERAMIACEAE
Callithamnion
corymbosum (J.E. Smith) Lyngbye
Marea Neagră (România); 2 m; III 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7479
Ceramium
diaphanum (Lightfoot) Roth
Marea Neagră (România); 4 m; VI 1981; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7478
diaphanum var. elegans (Roth) Roth
Marea Neagră (România); 3,5 m; IX 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7477,
sub C. elegans Ducl.
virgatum Roth
Marea Neagră (România); 3 m; IX 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7476, sub
C. rubrum (Huds.) C. Ag.
DASYACEAE
Dasya
baillouviana (S.G. Gmelin) Montagne
Marea Neagră (România); 3 m; IX 1965; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7484, sub
D. pedicellata (Ag.) Ag.
DELESSERIACEAE
Delesseria
sanguinea (Hudson) J.V. Lamouroux
Marea Nordului (Germania); 10 m; X 1978; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7480,
sub D. sanguinea (L.) Lam.
Membranoptera
alata (Hudson) Stackhouse
Marea Baltică (Germania); 10 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7482
Neuroglossum
binderianum Kützing
Oceanul Atlantic (Africa de sud-vest); 40 m; III 1983; leg. N. Papadopol, det.
Fl. Vasiliu; HMş 7483, sub N. binderianum J. Ag.
Phycodrys
sinuosa (Goodenough et Woodward) Kützing
Marea Baltică (Germania); 5 m; XII 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7481
RHODOMELACEAE
Chondrophycus
paniculatus (C. Agardh) G. Funari
Marea Neagră (Ucraina); 15 m; X 1956; leg. et det. H. Skolka; HMş 7489, sub
Laurencia paniculata (C. Ag.) J. Ag.
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Laurencia
caspica A.D. Zinova & Zaberzhinskav
Marea Neagră (Lacul Sinoe) (România); 1 m; IX 1980; leg. et det. Fl. Vasiliu;
HMş 7490, sub L. caspica Zinova
Osmundaria
volubilis (Linnaeus) R.E. Norris
Marea Mediterană (Libia); 50 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7491, sub
Vidalia volubilis (L.) J. Ag.
Polysiphonia
elongata (Hudson) Sprengel
Marea Neagră (România); 5 m; IV 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7487, sub
P. elongata (Huds.) Harvey.
fucoides (Hudson) Greville
Marea Baltică (Germania); 2 m; IX 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7486, sub
P. violaceae (Roth) Grev.; Marea Baltică (Germania); 2,5 m; IX 1990; leg. et
det. Fl. Vasiliu; HMş 7488, sub P. nigrescens Smith.
CORALLINALES
CORALINACEAE
Corallina
elongata J. Ellis & Solander
Marea Neagră (România); 0,5 m; VIII 1980; leg. Fl. Vasiliu, det. M. Celan;
HMş 7465, sub C. mediterranea Aresch.
Hydrolithon
farinosum (J.V. Lamouroux) D. Penrose & Y.M. Chamberlain
Marea Neagră (România); 2,5 m; VI 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7466,
sub Melobesia farinosa Lam.
Mesophyllum
expansum (Philippi) Cabioch & Mendoza
Marea Mediterană (Libia); 25 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7468,
sub Pseudolithophyllum expansum (Philippi) Lemoine.
Phymatolithon
calcareum (Pallas) Adey & D.L. McKibbin
Marea Mediterană) Libia; 80 m; IX 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7467, sub
Lithothamnion calcareum (Pallas) Aresch.
GELIDIALES
GELIDIACEAE
Gelidium
corneum (Hudson) J.V. Lamouroux
Marea Mediterană (Libia); 25 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7461, sub
G. sesquipedale (Thuret) Turner
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corneum var. pectinatum Ardissone & Strafforello
Marea Mediterană (Libia); 55 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7462, sub
G. pectinatum (Schousb.) Mont.
GIGARTINALES
FURCELLARIACEAE
Furcellaria
lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux
Marea Baltică (Germania); 10 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7469,
sub F. fastigiata (Huds.) Lam.
PHYLLOPHORACEAE
Phyllophora
brodiaei (Turner) J. Agardh
Marea Marmara (Grecia); 35 m; leg. G.J. Müller, det. Fl. Vasiliu; HMş 7470.
crispa (Hudson) P.S. Dixon
Marea Neagră (Ucraina); 45 m; VI 1971; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7471, sub
P. nervosa (De Candolle) Grev.
POLYIDACEAE
Polyides
rotundus (Hudson) Greville
Marea Baltică (Germania); 15 m; X 1990; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7460
GRACILARIALES
GRACILARIACEAE
Gracilaria
gracilis (Stackhouse) Steentoft, L.M. Irvine & Farnham
Marea Adriatică (Italia); 6,5 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7473, sub
G. verrucosa (Huds.) Papenfuss
HALYMENIALES
HALYMENIACEAE
Cryptonemia
lomation (Bertoloni) J. Agardh
Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7463.
HILDENBRANDIALES
HILDENBRANDIACEAE
Hildenbrandia
rubra (Sommerfelt) Meneghini
Marea Neagră (România); 0 m; VI 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7464, sub
H. prototypus Nardo.
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RHODYMENIALES
LOMENTARIACEAE
Lomentaria
articulata var. linearis Zanardini
Marea Mediterană (Libia); 60 m; VIII 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7475,
sub L. linearis Zanard.
clavellosa (Turner) Gaillon
Marea Neagră (România); 2,5 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7474
RHODYMENIACEAE
Botryocladia
botryoides (Wulfen) Feldmann
Marea Mediterană (Libia); 45 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7492.
FĂRĂ ORDIN
FĂRĂ FAMILIE
Chondria
capillaris (Hudson) M.J. Wynne
Marea Neagră (Ucraina); 10 m; X 1956; leg. et det. H. Skolka; HMş 7485, sub
tenuissima (Good. et Wood.) Ag.
CHROMISTA
OCHROPHYTA
1. PHAEOPHYCEAE
CUTLERIALES
CUTLERIACEAE
Cutleria
adspersa (Mertens ex Roth) De Notaris
Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7431,
sub C. adspersa (Mert.) De Not.
Zanardinia
typus (Nardo) G. Funari
Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7432,
sub Z. prototypus Nardo.
DICTYOTALES
DICTYOTACEAE
Dictyopteris
polypodioides (A.P. de Candolle) J.V. Lamouroux
Marea Mediterană (Libia); 25 m; VIII 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7434,
sub D. polypodioides (Des.) Lam.
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Dictyota
fasciola (Roth) J.V. Lamouroux
Marea Mediterană (Libia); 45 m; IV 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7437,
sub Dilophus fasciola (Roth) Howe.
flabellata (F.S. Colins) Setchell et N.L. Gardner
Oceanul Pacific (S.U.A.); 20 m; VI 1915; leg. et det. W.A. Setchell; HMş 7433.
Padina
pavonica (Linnaeus) Thivy ,
Marea Mediterană (Libia); 25 m; IV 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7435,
sub P. pavonia (L.) Gaill.
tetrastomatica Yamada
Oceanul Indian (Somalia); 15 m; leg. G.J. Müller, det. Fl. Vasiliu; HMş 7436.
ECTOCARPALES
CHORDARIACEAE
Asperococcus
bullosus J.V. Lamouroux
Marea Mediterană (Libia); 50 m; IV 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7445.
Punctaria
latifolia Greville
Marea Neagră (România); 0,5 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7441
plantaginea (Roth) Greville
Marea Baltică (Germania); 0,5 m; XI 1990; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7442.
tenuissima (C. Agardh) Greville
Marea Neagră (România); 2 m; IV 1982; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7443, sub
Desmotrichum undulatum (J. Ag.) Reinke.
Stilophora
tenella (Esper) P.C. Silva
Marea Neagră (România); 4,5 m; IV 1971; leg. Fl. Vasiliu, det. H. Skolka; HMş
7430, sub S. rhizodes (Ehr.) J. Ag.
Striaria
attenuata (Greville) Greville
Marea Neagră (România); 5 m; VI 1976; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7444, sub
S. attenuata (Ag.) Grev.
ECTOCARPACEAE

Ectocarpus
siliculosus (Dillwyn) Lyngbye
Marea Neagră (România); 2,5 m; IV 1972; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7423;
Marea Neagră (România); 0,5 m; IV 1972; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7424,
sub E. confervoides Le Jolis.
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FUCALES
CYSTOSEIRACEAE
Cystoseira
amentacea var. spicata (Ercegovic) Giaccone
Marea Mediterană (Libia); 25 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7455, sub
C. spicata Erceg.
barbata (Stackhouse) C. Agardh
Marea Neagră (România); 5 m; IV 1972; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7451, sub
C. barbata (Good. et Wood.) Ag.
corniculata (Turner) Zanardini
Marea Mediterană (Libia); 35 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7456, sub
C. corniculata Hauck.
dubia Valiante
Marea Mediterană (Libia); 70 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7454, sub
C. fucoides Valiante.
foeniculacea (Linnaeus) Greville
Marea Mediterană (Libia); 90 m; V 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7453, sub
C. discors (C. Ag.) Sauv.
mediterranea Sauvageau
Marea Mediterană (Franţa); 25 m; VIII 1977; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7452.
FUCACEAE
Fucus
ceranoides Linnaeus
Marea Baltică (Germania); 0,5 m; IV 1978; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7449
serratus Linnaeus
Marea Baltică (Suedia); 0,5 m; Vi 1978; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7448
virsoides J. Agardh
Marea Adriatică (Italia); 0,5 m; IX 1974; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7447
SARGASSACEAE
Sargassum
acinarium (Linnaeus) Setchell
Marea Mediterană (Libia); 30 m; X 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7450, sub
S. linifolium (Turn.) C. Ag.
Turbinaria
ornata (Turner) J. Agardh
Oceanul Indian (Tanzania); 5 m; IV 1979; leg. G.J.Müller, det. Fl.Vasiliu; HMş 7457,
sub T. ornata J. Ag.
LAMINARIALES
CHORDACEAE
Chorda
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filum (Linnaeus) Stackhouse
Marea Baltică (Germania); 5 m; IX 1990; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7429.
HALOSIPHONACEAE
Halosiphon
tomentosus (Lyngbye) Jaasund
Marea Baltică (Germania); 10 m; IX 1990; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7428,
sub C. tomentosa Lyngb.
LAMINARIACEAE
Laminaria
saccharina (Linnaeus) J.V. Lamouroux
Marea Baltică (Germania); 2 m; X 1990; leg.et det. Fl. Vasiliu; HMş 7446.
SCYTOSIPHONALES
SCYTOSIPHONACEAE
Scytosiphon
lomentaria (Lyngbye) Link, nom. cons.
Marea Neagră (România); 0 m; III 1991; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7439, sub
S. lomentaria (Lyngb.) J. Ag.; Marea Marmara (Turcia); 0 m; IV 1991; leg. et
det. Fl. Vasiliu; HMş 7440, sub S. lomentaria (Lyngb.) J. Ag.
SPHACELARIALES
SPACELARIACEAE
Sphacelaria
cirrhosa (Roth) C. Agardh (epifită pe Cystoseira barbata)
Marea Neagră (Ucraina); 10 m; X 1956; leg. et det. H. Skolka; HMş 7427.
tribuloides Meneghini
Oceanul Indian (Somalia); 5 m; leg. G.J. Müller, det. Fl. Vasiliu; HMş 7426.
STYPOCAULACEAE
Halopteris
filicina (Grateloup) Kützing
Marea Mediterană (Franţa); 5 m; IX 1977; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7425,
sub H. filicina Kütz.
SPOROCHNALES
SPOROCHNACEAE
Sporochnus
pedunculatus (Hudson) C. Agardh
Marea Mediterană (Libia); 40 m; VI 1975; leg. et det. Fl. Vasiliu; HMş 7438.
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The Catalogue of the Seaweeds Collection
of the Natural Sciences Museum from Târgu-Mureş
Abstract
This collection contains 224 taxons of seaweeds (87 species, 4 varieties, 63 genres, 41
families, 24 orders and 5 classes). It was bought in 1991 from dr. Florian Vasiliu (Constanţa).
It is important to be mentioned the existence of three endemit species: Laurencia
caspica, endemit for the Romanian littoral of the Black Sea; Fucus virsoides, endemit for the
Adriatic Sea and Enteromorpha maeotica, endemit for the Sarmatic basin.

Daniela Botoş
Muzeul Judeţean Mureş
Secţia Ştiinţele Naturii
Str. Horea, nr. 24, 540050, Târgu Mureş
Tel. 0265-236987
E-mail: botos_dana@yahoo.com

