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1. Informaţii privind proiectul propus 
1.1 Informaţii generale privind proiectul propus 

Titularul proiectului: Admininstrația Națională Apele Române – Administrația 

Bazinală de Apă Someș – Tisa. 

Adresa poştală: Str. Vânătorului, nr. 17, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 

Director general: dl. ing. Valentin Avram 

Telefon: +40264433028;  

Fax: +40264433026 

Email: apecj@dast.rowater.ro 

 

Elaborator documentație: S.C. EPMC CONSULTING S.R.L 

Adresă: str. Fagului, nr.11, Cluj-Napoca, 400483, jud.Cluj 
 

Proiectul propus are denumirea „Creșterea capacității de atenuare a acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, 

județul Satu Mare” și va fi implementat de Administrația Națională Apele Române – 

Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa. 

Principalul scop al proiectului este asigurarea protecției populației din localitățile aflate în 

aval de acumularea Călinești, pe cursul de apă Tur și pe afluenții acestuia pe sectorul cuprins 

între acumulare și frontiera cu Republica Ungară împotriva inundațiilor. Lucrările au fost 

proiectate la un debit cu probabilitatea de depășire de 1% în mediul rural și respectiv 0,5% în 

mediul urban. Componentele proiectului se încadrează în prevederile Directivei privind 

Evaluarea și Gestionarea Riscului la Inundații (2007/60/CE), cu grad de prioritizare mare. 

Obiectivele proiectului: 

− Reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Călinești; 

− Realizarea polderului Dimoșag cu volumul atenuat de W = 20,40 mil. mc la debitul Q1% 

at = 160 mc/s; 

− Reabilitarea și punerea în siguranță a barajelor Hodoș și Tămășeni; 

− Protecția malurilor albiei minore pe sectoarele cu eroziuni active și punerea în siguranță a 

digurilor pe sectoarele de curs cu bancheta dig-mal foarte redusă, prin consolidări de mal 

a căror înălțime respectă înălțimea malurilor existente; 

− Stabilizarea talvegului la cote impuse și punerea în siguranță a consolidărilor de mal; 

− Remeandrarea și renaturarea brațelor vechi ale râului Tur; 

− Crearea unor zone umede (celule de inundare); 

− Relocare diguri și restaurarea luncii inundabile; 

− Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. 

mailto:apecj@dast.rowater.ro


Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 10 

Rev.0 06.2021 

 

 

 

 
Figura 1 - Aria de desfășurare a proiectului 

Numărul total de locuitori pentru care se va asigura protecție prin acest proiect este 

41.230. Odată realizate, lucrările din proiect vor intra sub protecția împotriva inundațiilor și 1551 

de locuințe, 1211 anexe de locuințe, 21 de instituții, o sală de sport și 16 obiective de cultură. 

Proiectul propus este în conformitate cu politicile UE și legislația națională și comunitară 

în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, respectiv cu: 

− Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului; 

− O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei și faunei sălbatice; 

− Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale 

protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 

19/2010; 

− Directiva privind Evaluarea și Gestionarea Riscului la Inundații (2007/60/CE); 

− Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014 – 2020), Axa prioritară 5; 

 

1.2 Localizarea geografică și administrativă 

Râul Tur este afluent al Tisei şi se încadrează cu întregul său bazin hidrografic în judeţul 

Satu Mare. Turul izvorăşte din Munţii Igniş şi străbate zona montană cu pante ridicate ce ajung 
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uneori la 20‰, apoi zona depresionară a Oaşului, cu pante în jur de 2-8‰ şi în aval de 

confluenţa cu Valea Rea pătrunde în Câmpia de Vest, unde panta râului scade până la 0,1‰. 

Principalii afluenţi sunt Valea Rea pe partea dreaptă, Talna şi Racta pe partea stângă. 

Amplasamentul propus al proiectului este delimitat la vest de Depresiunea Țării Oașului 

și se întinde de-a lungul cursului Tur și al afluenților acestuia pe sectorul Câmpiei Livadei, o 

subdiviziune a Câmpiei Joase a Someșului cu intervale de altitudine între 101 și 150 de m până 

la frontiera de est.  

Amplasamentul lucrărilor propuse se află în proximitate față de granița nord-vestică a 

țării cu Ucraina și respectiv în proximitatea zonei de frontieră cu Republica Ungară. Lucrările de 

aducere la cotă a digului de pe malul drept al râului Tur se încheie la o distanță de aproximativ 

740 m față de frontiera cu Ucraina, iar lucrările de aducere la cotă de pe malul stâng al râului Tur 

urmează granița cu Ucraina la o distanță de aproximativ 910 m. În ceea ce privește proximitatea 

cu frontiera față de Republica Ungară, lucrările de aducere la cotă a digului de pe malul stâng al 

râului Tur se desfășoară la o distanță de aproximativ 2650 m față de frontieră. Cu privire la 

lucrările în albie, cel mai apropiat prag de fund și consolidările de mal aferente sunt propuse la o 

distanță de aproximativ 930 m în linie dreaptă, respectiv 1700 m pe cursul de apă față de Ucraina 

și 2700 m în linie dreaptă, respectiv 5000 m pe cursul de apă față de granița cu Republica 

Ungară. 

Din punct de vedere administrativ, proiectul propus se întinde pe o suprafața a 15 unități 

administrativ-teritoriale din județul Satu Mare, conform certificatului de urbanism nr. 

4/18.03.2019, după cum urmează: Comuna Călinești-Oaș, Comuna Turulung, Comuna Turț, 

Comuna Gherța Mică, Orașul Livada, Comuna Agriș, Comuna Micula, Comuna Halmeu, 

Comuna Lazuri, Comuna Porumbești, Comuna Bătarci, Comuna Orașul Nou, Comuna Racșa, 

Comuna Vama, Orașul Negrești-Oaș. 

 

Clima 

Județul Satu Mare aparține sectorului cu climă temperat-continentală și cu diferențe de 

temperatură în funcție de formele de relief. Astfel temperatura medie anuală a aerului este de 10-

110C în zona de câmpie respectiv 7-80C în zona montană. Vânturile dominante sunt cele din nord 

– vest, primăvara și vara fiind mai frecvente cele vestice însoțite de ploi. Toamna și iarna 

predomină vânturile estice și nord-estice. 

Precipitațiile medii anuale ating o cantitate de 600-700 mm în zona de câmpie și peste 

1000 mm în regiunea muntoasă (Masivul Igniș). Perioade de uscăciune și de secetă excesivă, 

precum și geruri aspre și persistente nu se înregistrează în județul Satu Mare (Raport privind 

starea  mediului, APM Satu Mare, 2018). 

 

Relief și topografie 

Relieful este predominat de câmpie, zona proiectului fiind situată în Câmpia Livadei care 

este traversată de numeroase râuri și pâraie, înconjurată de Munții Oașului și o mică parte din 

Munții Gutâi. Înălţimile muntoase cresc de la 827 m în Munţii Oaşului până la 1200 m pe vârful 

Pietroasa din Munţii Gutâi. 

Bibliografia menționează că terenul rezervației naturale Râul Tur se poate împărți în 2 

sectoare distincte, cu altitudini și caracteristici diferite. În zona mai înaltă dintre aceastea 2, 
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sectorul de râu aferent Depresiunii Oașului este reprezentatde măgurile vulcanice de la contactul 

cu spațiul montan eruptiv. A doua zonă, cea de joasă altitudine face parte din Câmpia Joasă a 

Someșului, subunitatea Câmpia Turului și Câmpia Micula. Referitor la caracteristicile zonei 

joase, care sunt cele mai reprezentative în funcție de suprafață, prezintă albie și luncă mai largi. 

Datorită meandrării râului din zonele cu altitudini mai scăzute, eroziunea laterală este prezentă și 

chiar dominantă. Pe anumite sectoare ale râului, se pot observa trasee vechi/brațe moarte ale 

râului, în prezent acesta fiind regularizat. 

Datorită fenomenului de eroziune și de acumulare sedimentară aferent rețelei cursurilor 

de apă Tur și afluenți, luncile largi sunt supuse frecvent înmlăștinării. Mai mult, datorită 

prezenței depresiunilor largi slab evidențiate, pe teritoriul unor foste albii de râu au apărut în 

prezent cursuri de apă recente (ex: Racta, Noroieni, Pârâul Negru). 

 

Geologie și hidrogeologie 

Din punct de vedere geologic, județul Satu Mare se află la contactul dintre microplaca 

Panonică și cea Transilvană.  

Formațiunile ce caracterizează câmpia sunt de origine: 

− lacustră și deluvială (depozite loessoide și argile roșcate pleistocene); 

− fluvio-lacustre (depozite argiloase holocene); 

− depuneri fluviatile (pietrișuri, nisipuri și mâluri). 

Munții Oașului și Ignișului sunt alcătuiți din roci vulcanice, andezite, riolite, dacite, tufuri 

vulcanice. Județul Satu Mare este străbătut de 3 râuri principale: Șomes, Tur, Crasna. Pe lângă 

aceste râuri există și o serie de lacuri antropice: Lacul Călinești, Balastiera Apa, Lacul de Cristal. 

Amplasamentul propus al proiectului este delimitat la vest de Depresiunea Țării Oașului, 

se întinde de-a lungul cursului Tur și al afluenților acestuia pe sectorul Câmpiei Livadei, o 

subdiviziune a Câmpiei Joase a Someșului cu intervale de altitudine între 101 și 150 de m până 

la frontiera de est. 

 

Pedologie 

Ca urmare a diversității condițiilor de formare a solurilor, județul Satu Mare se 

caracterizează printr-o mare varietate a acestora, astfel: 

− în zona de câmpie se întâlnesc: cernoziomuri arginoviale, cernoziomuri cambice, 

soluri nisipoase, soluri gleice, brune, brune podzolite, podzolice argiloiluviale; 

− în zona de podiș întâlnim: soluri brune podzolite și soluri podzolice argiloiluviare; 

− în zona montană: soluri brune acide, andosoluri, soluri brune podzolite și podzolice 

argiloiluviale. 

Tipurile de soluri ce se regăsesc pe teritoriul sitului de interes comunitar ROSCI0214 

Râul Tur sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Tabel 1 - Principalele tipuri de soluri din situl de interes comunitar ROSCI0214 Râul Tur 

Nr. 

crt. 
Tipul solului 

Suprafața acoperită  

(ha) 

1. Argiluvisoluri 2.707,6 

2. Cambisoluri 5.109,1 
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3. Spodosoluri 117,5 

4. Soluri neevoluate, trunchiate, desfundate 50,0 

5. Neclasificat 4.861,9 

Total 12.846,4 

 

Principalele tipuri de soluri identificate în cadrul Rezervaţiei Naturale “Râul Tur” prin 

analiza hărţii solurilor 1:100.000 întocmită în 1980 pentru judeţul Satu-Mare sunt: aluviosoluri, 

gleiosoluri, vertosoluri, preluvosoluri, luvosoluri, stagnosoluri, eutricambosoluri, 

districambosoluri, prepodzoluri, podzoluri.  

În general, solurile identificate sunt favorabile habitatelor forestiere. Suprafeţe reduse din 

cadrul sitului se caracterizează prin prezenţa unor subtipuri de sol ce sunt considerate factor 

limitativ pentru starea de conservare a habitatelor (ex. subtipul pseudogleizat, gleizat sau 

criptospodic). 

 

Hidrologie și inundabilitate 

Principalele artere hidrografice ale județului Satu Mare sunt axate pe trei colectoare 

principale: Someș, Tur și Crasna. În zona de câmpie, pantele scăzute au dus la cursuri domoale 

de apă cu caracter divagant ce provocau inundații și stagnări de apă sub formă de bălți și 

mlaștini, impunând lucrări umane pentru sistematizarea cursurilor de apă. Debitul mediu 

multianul este de 9 m3/s, în perioda ultimilor 30 de ani, dar în anii ploioși, debitul anul ajunge la 

1,7 din debitul multianual, iar în anii secetoși doar la 0,35 din debitul multianual.  

Cel mai mare debit s-a înregistrat la Turulung în 1970, de 520 m3/s, fiind aproape de 

debitul maxim cu probabilitate de depășire de 1% (o dată la o sută de ani) de 550 m3/s. Volumul 

de apă care s-a scurs în urma acestei viituri timp de 5 zile a fost de 83 mil. m3. La probabilitatea 

de depășire cu 1% în același interval de timp, debitul maxim este de 98 mil. m3. 

Lacul cu importanţa cea mai mare în cadrul bazinului Tur este lacul de acumulare 

Călineşti rezultat prin bararea râului Tur aval de confluenţa Valea Rea – Tur și aflat în funcțiune 

din 1973, în baza unui Regulament de exploatare aprobat de Administrația Națională Apele 

Române. Principala funcţie îndeplinită este cea de atenuare a undelor de viitură, respectiv 

apărarea împotriva inundațiilor a comunei Coca și a localităților din aval și asigurarea debitelor 

de frontieră (Q 0.5% = 310 m3/s, Q 2% = 275 m3/s).  

Corpurile de apă subterane identificate la nivelul județului Satu Mare sunt următoarele: 

− ROSO01 Conul Aluvionar Someș; 

− ROSO06 Corpul de Apă Subteran Câmpia Carei; 

− ROSO13 Conul Someșului Pleistocen inferior; 

− ROSO17 Câmpia Turului Superior. 

Tabel 2 - Starea/potențialul ecologic al apelor de suprafață pentru zona proiectului (Sursa: Planul de 

management al bazinului hidrografic Someș - Tisa) 

Nr. 

crt. 
Denumire corp apa 

Categoria 

corpului de 

apă 

Tipologie corp 
Stare ecologică/ 

potențial ecologic 

1.  Acumularea Călinești  LA ROLA01 B 

2.  Tur – av.ac.Călinești – cf.Turț RW RO07 B 
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3.  Tur – cf.Turț – granița RO – HU RW RO07 B 

4.  Talna - izvoare – cf.Racșa și afluenț RW RO16 B 

5.  Turț RW RO16 M 

6.  Turț - Hodoș HMWB-RW RO19 M 

B - starea ecologica buna/potential ecologic bun; 

M - stare ecologica moderata/potential ecologic moderat; 

RW – corp de apa natural rau; 

HMWB-RW – corp de apa puternic modificat - rau; 

LA - lac de acumulare; 

 

 

1.3 Caracteristicile principale ale proiectului propus 

Deficiențe 

În anii 1970, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 

2006 și 2008 s-au înregistrat importante pagube materiale în zonele de locuit, cu afectarea gravă 

a căilor de comunicaţii, pe sectorul acumulare Călinești până la frontiera cu Republica Ungară 

din cauza inundațiilor produse în urma schimbării folosinței terenului, a despăduririlor și a 

schimbărilor climatice. 

Astfel că obiectivele proiectului sunt protejarea populației din zonă, apărarea împotriva 

inundațiilor a obiectivelor social – economice, combaterea proceselor de eroziune a solului și a 

albiilor în vederea reducerii transportului aluvionar, asigurarea unei stări de echilibru a regimului 

hidrostatic și hidrodinamic al apelor subterane, în corelație cu amenajarea celor de suprafață, 

protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a standardelor de viață. 

 

Lucrări propuse în proiect 

Proiectul propus prevede următoarele tipuri de lucrări, suprapuse cu arii naturale 

protejate: 

− Reabilitarea și punerea în siguranță a barajului Călinești prin: 

o reabilitarea echipamentelor hidromecanice, a turnului de manevră și a golirii de 

fund; 

o reabilitarea instalațiilor electrice și de forta de alimentare a echipamentelor 

hidromecanice; 

o reabilitarea descărcătorului de ape mari; 

o modernizarea și automatizarea sistemului de acționare a stavilelor și batardoului; 

o îmbunătățirea sistemului de drenaj al fundației (foraje autodescărcătoare); 

o reabilitarea măștii de protecție de pe taluzul amonte; 

o lestarea paramentului aval; 

o reabilitarea și reconsiderarea sistemului AMC; 

o pentru mărirea gradului de siguranță a barajului și pentru a mări capacitatea de 

atenuare a Acumulării Călinești cu 3.0 mil.mc, se va executa un parapet din beton 

(grindă sparge val) cu h=1.0m pe toată lungimea barajului. 

− Realizarea acumulării nepermanente – polderul Dimoșag cu volumul atenuat W = 

20,40 mil. mc la debitul Q1% at = 160 mc/s; 

− Asigurarea înălțimilor de calcul și asigurarea incintelor apărate prin: 
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o relocare diguri – 10045 m; 

o aducere la cotă a digurilor – 79383 m; 

o etanșare a fundației digului existent – 1500 m; 

o subtraversări de dig cu clapet și stăvilar DN800 realizate din conducte de beton 

armat prefabricate DN800; 

o aducere la cotă a digului mal stâng al polderului Dimoșag – 16750 m; 

o aducere la cotă a digului mal drept acumulare Călinești – 2800 m; 

− Protecția malurilor albiei minore pe sectoarele cu eroziuni active și punerea în 

siguranță a digurilor pe sectoarele de curs cu bancheta dig-mal foarte redusă, prin 

consolidări de mal a căror înălțime respectă înălțimea malurilor existente: 

o îndepărtare obstacole din albie; 

o consolidare vegetativă cu geogrilă prin plantarea puieților de arbori autohtoni și 

semănarea plantelor perene; 

o prism din anrocamente cu înălțimea de 2,5 m – 12135 m; 

o reabilitare prism din anrocamente existente cu înălțimea de 2,5 m – 1700 m; 

o reabilitare zidurilor de sprijin existente – 115 m; 

o amenajarea confluențelor cu anrocamente – 3 buc; 

o reabilitare secțiune de măsură la stația hidrometrică. 

− Stabilizarea talvegului la cote impuse și punerea în siguranță a consolidărilor de 

mal cu ajutorul: 

o pragurilor de fund îngropate – 20 buc; 

− Remeandrarea și renaturarea brațelor vechi ale râului Tur 

− Crearea unei zone umede (celula de inundare) pe malul drept al râului Tur în zona 

localității Gherța Mică; 

− Relocare diguri și restaurarea luncii inundabile în următoarele amplasamente: 

o mal stâng râul Tur în amonte de confluența cu râul Turț; 

o 2 relocări pe malul drept al râului Tur în zona de confluență cu Hodoș; 

o mal drept râu Tur amonte frontieră; 

 

Tabel 3 - Lucrările propuse prin proiect suprapuse cu ariile naturale protejate ROSCI0214 Râul Tur, 

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului și rezervația naturală VII.10 Râul Tur 

Tip lucrare Capacitate 

Lucrări pe cursul de apă Talna 

Aducere la cotă dig mal drept 9912 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 9776 m 

Lucrări pe cursul de apă Turț 

Aducere la cotă dig mal drept 397 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 253 m 

Lucrări pe cursul de apă Tur 

Reabilitare baraj și creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești  

Aducere la cotă dig mal drept acumulare 2800 m 

Aducere la cotă dig mal drept 1315 m 

Reabilitare zid mal drept aval baraj 115 m 
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Tip lucrare Capacitate 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 120 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 110 m 

Reabilitare prism mal stâng 100 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 155 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 235 m 

Prism din anrocamente mal drept 120 m 

Prism din anrocamente mal drept 60 m 

Prism din anrocamente mal stâng 90 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund îngropat 1 buc 

Prism din anrocamente mal stâng 25 m 

Prism din anrocamente mal drept 100 m 

Prism din anrocamente mal stâng 110 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 145 m 

Prism din anrocamente mal stâng 120 m 

Prag de fund îngropat 1 buc 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 175 m 

Aducere la cotă dig mal drept 3630 m 

Aducere la cotă dig mal stâng  5275m 

Aducere la cotă dig mal drept  3685 m 

Aducere la cotă dig mal drept 7600 m 

Prism din anrocamente mal drept 540 m 

Prism din anrocamente mal drept 210 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 600 m 

Prag de fund 1 buc 

Zonă inundabilă Gherța Mică mal drept 296 ha 

Deversor zonă inundabilă 1 buc. 

Amenajare confluență Tur – Talna 1 buc. 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 150 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 235 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 730 m 

Prism din anrocamente mal drept 85 m 

Prism din anrocamente mal drept 220 m 

Prism din anrocamente mal drept 260 m 

Prism din anrocamente mal drept 300 m 

Prism din anrocamente mal stâng 295 m 

Prism din anrocamente mal stâng 100 m 

Prism din anrocamente mal stâng 110 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund îngropat 1 buc 

Prism de anrocamente mal stâng 80 m 

Prism din anrocamente mal drept 85 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig polder 85 m 

Uvraj de control 1 buc. 
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Tip lucrare Capacitate 

Deversor de acces 200 m 

Polder Dimoșag  Vtot=20,4 mil mc 

Dig de contur polder Dimoșag  9250 m 

Aducere la cotă dig mal stâng la cota 136,55 (Polder Dimoșag) 6950 m 

Consolidare vegetativă  195 m 

Descărcător de suprafață polder 50 m 

Turn de manevră și golire de fund polder 1 buc. 

Aducere la cotă dig mal drept 7385 m 

Aducere la cotă dig mal stâng 1445 m 

Prism de anrocamente mal drept 115 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 125 m 

Prism de anrocamente mal drept 90 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund îngropat 1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 230 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 180 m 

Relocare dig mal stâng 2635 m 

Restaurare luncă inundabilă 106,8 ha 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 160 m 

Prism din anrocamente mal drept 130 m 

Reabilitare prism din anrocamente mal drept 370 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 265 m 

Prism din anrocamente mal drept 210 m 

Prag de fund îngropat 1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 25 m 

Reabilitare prism mal drept 55 m 

Reabilitare prism mal drept 350 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 125 m 

Amenajare confluență Turț – Tur 1 buc. 

Aducere la cotă dig mal drept 3345 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 800 m 

Etanșare fundație dig mal drept 800 m 

Prism din anrocamente mal drept 550 m 

Prag de fund îngropat 3 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 660 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 1030 m 

Reabilitare secțiune la stația hidrometrică 1 buc. 

Etanșare fundație dig mal drept 700 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 780 m 

Prism din anrocamente mal drept 205 m 

Prag de fund îngropat 2 buc. 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 275 m 

Prism din anrocamente mal stâng 275 m 

Prism din anrocamente mal drept 310 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 18 

Rev.0 06.2021 

 

 

Tip lucrare Capacitate 

Prag de fund îngropat 1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 180 m 

Prism din anrocamente mal stâng 145 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 190 m 

Reabilitare prism mal drept 100 m 

Reabilitare prism mal stâng 120 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 275 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 495 m 

Amenajare confluență Racta – Tur 1 buc. 

Renaturare braț 1 buc. 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund îngropat 1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 325 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 315 m 

Aducere la cotă dig mal stâng  16750 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 260 m 

Relocare dig mal drept 1060 m 

Restaurare luncă inundabilă 20 ha 

Prism din anrocamente mal stâng 190 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 70 m 

Renaturare braț  2 buc. 

Prism din anrocamente mal drept 145 m 

Prism din anrocamente mal drept 145 m 

Aducere la cotă dig mal drept 780 m 

Relocare dig mal drept 2960 m 

Restaurare lunca inundabilă 145 ha 

Prism din anrocamente mal stâng 185 m 

Prism din anrocamente mal stâng 175 m 

Prism din anrocamente mal stâng 120 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 150 m 

Prism din anrocamente mal stâng 130 m 

Prism din anrocamente mal stâng 120 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 375 m 

Prism din anrocamente mal stâng 130 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal stâng 130 m 

Prism din anrocamente mal stâng 345 m 

Prism din anrocamente mal stâng 160 m 

Reabilitare prism mal drept 220 m 

Prag de fund îngropat 1 buc 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prism din anrocamente mal stâng 320 m 

Reabilitare prism mal drept 315 m 

Aducere la cotă dig mal drept 3570 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal drept 140 m 

Prism din anrocamente mal drept 230 m 
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Tip lucrare Capacitate 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept  225 m 

Prism de anrocamente mal stâng 215 m 

Reabilitare prism mal drept 70 m 

Prism din anrocamente mal drept 200 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă dig mal drept 205 m 

Prag de fund îngropat  1 buc. 

Prism de anrocamente mal stâng 25 m 

Prism din anrocamente mal drept 125 m 

Prism din anrocamente mal stâng 150 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 245 m 

Prism din anrocamente mal drept 130 m 

Prism din anrocamente mal stâng 190 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 150 m 

Prism din anrocamente mal drept 285 m 

Prism din anrocamente mal stâng 265 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 200 m 

Prism din anrocamente mal stâng 190 m 

Prism din anrocamente mal stâng 25 m 

Prag de fund îngropat 1 buc. 

Prism din anrocamente mal drept 150 m 

Relocare dig mal drept 3390 m 

Zona umedă mal drept 123 ha 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 160 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 310 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal drept 185 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal drept 150 m 

Aducere la cotă dig mal drept 1465 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund 1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 170 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 200 m 

Prism din anrocamente mal drept 200 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund îngropat  1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 315 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 330 m 

Prism din anrocamente mal drept 185 m 

Prism din anrocamente mal stâng 115 m 

Prism din anrocamente mal drept 25 m 

Prag de fund îngropat 1 buc. 

Prism din anrocamente mal stâng 170 m 

Consolidare vegetativă cu geogrilă mal stâng 440 m 

 

Golirea lacului de acumulare Călinești 
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Pentru reabilitarea barajului Călinești-Oaș s-a propus în prima fază golirea totală a 

acumulării, dar în urma evaluării impactului, s-a constatat că golirea parțială produce un impact 

semnificativ mai mic asupra biodiversității. Pentru a avea acces la masca de beton, turnul de 

manevră sau golirea de fund, se recomandă utilizarea unui batardou. Batardou se va construi în 

dreptul barajului, pe toată lungimea lui, iar la sfârșitul lucrărilor, se va dezafecta. Batardou 

perimetral are forma trapezoidală cu coronament de 5.00m lăţime, 4.00m înălţime şi taluz cu 

panta 1:1. Batardoul se va realiza din material local şi va fi impermeabilizat cu saci umpluţi cu 

argilă. De asemenea, se propune și pomparea apei din zona dintre baraj și batardou. Menținerea 

apei în cuveta lacului este necesară din punct de vedere ecologic pentru crearea unei zone cu 

condițiile inițiale (de dinaintea golirii lacului) pentru a se extinde în viitor, după umplerea 

lacului. Zona menținută umedă, pe lângă rolul de depozit cu specii de crustacee, moluște, alge 

sau insecte, va conține și specii de pești. Aceasta va constitui o rezervă care va facilita 

restabilirea relațiilor biocenozei acumulării la condițiile inițiale. Din cauza impactului pe care îl 

poate avea golirea și umplerea lacului, dar și menținerea acestuia la un nivel scăzut, va fi 

necesară respectarea unui set de măsuri de conservare, dar și a unor măsuri active de conservare. 

Pentru minimizarea impactului negativ pe care aceste lucrări îl pot avea (mai ales golirea 

lacului), trebuie să se aibă în vedere perioada în care este permis acest lucru. Mai mult, studiile 

recomandă asigurarea unui debit constant, încercând să se evite fluctuațiile bruște pentru a avea 

timp de adaptare la noile condiții sau căutarea zonelor în care condițiile de mediu rămân cât de 

cât nealterate.  

 

Lucrări baraj Călinești 

Masca de protecție din beton - Protecția din beton a taluzului amonte se va reabilita 

deoarece multe dale din beton sunt distruse. Peste pereul existent se va turna unul nou, care se va 

realiza până la nivelul maxim de exploatare cotă 147,43. Peste această cotă și până la cota 

coronamentului – 148.50, taluzul amonte se va proteja cu pereu din dale tip ”fagure”. Pereul din 

beton în grosime de 0,20 m precum și pereul de dale tip ”fagure” se vor așeza pe un strat drenant 

din balast și geotextil (peste cota 145.00). Pereul se va rezema pe grinda de sprijin din beton 

clasa C25/30. 
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Figură 2 - Vedere asupra barajului Călinești, de pe coronament (jumătatea sudică a barajului) 

 

Figură 3 – Vedere asupra barajului Călinești, de pe coronament (jumătatea nordică a barajului) 
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Reabilitare turn de manevra, descărcator de ape mari, golire de fund și construcții 

de disipare a energiei  

În urma deficienţelor şi degradărilor structurale constatate, se impune execuţia 

următoarelor lucrări: 

Turnul deversant 

− consolidarea/reabilitare plăcilor turnului deversant de la cotele 147.90 mdM și 152.00 

mdM - se vor executa lucrări de ranforsare a planșeelor cu fibre de carbon precum și 

suprabetonări în vederea asigurării capacității portante necesare; 

− reparaţiile la elementele structurale verticale si orizontale din beton care prezintă 

degradări la turnul deversant se vor face după cum urmează: 

o în zonele unde betonul este degradat superficial, fără degradari semnificative, 

respectiv fara armături vizibile, se vor face reparaţii locale cu mortar Sika 

Monotop 614 sau similar – reparație tip 1; 

o în zonele unde betonul este degradat in profunzime şi armătura este vizibilă dar 

nedeteriorată, se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii tip Sika Monotop 614 sau similar – reparație tip 2; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este corodată, aceasta se va 

înlocui şi se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii Sika Monotop 614 sau similar – reparație tip 3; 

o zonele unde există fisuri/crăpături se vor injecta produse specifice de injectare tip 

Sikadur 52 sau similar. Suprafaţa exterioară a crăpături se va mata cu mortar 

special Sikadur 31 sau similar – reparație tip 6;  

o elementele structurale din beton armat orizontale şi verticale care nu asigura 

capacitate portanta suficienta si necesită consolidare se vor ranforsa cu lamele şi 

pânze din fibre de carbon – reparație tip 8.1 și 8.2. 

− având în vedere că structura pasarelei nu mai îndeplineşte cerinţele de rezistentă și 

stabilitate și este puternic degradată, aceasta se va reface prin înlocuirea grinzilor din 

beton existente cu două grinzi noi prefabricate; 

− se vor refacere finisajele şi se vor înlocui elementele metalice degradate (balustrade, 

scări); 

− se va realiza o structura metalica pentru accesul la platforma de la cota 152.00 mdM; 

− deoarece echipamentele hidromecanice sunt uzate se impune înlocuirea acestora, 

respectiv modernizarea lor; 

− pentru realizarea lucrărilor de intervenţie/reabilitare la structura de beton și la 

echipamentele hidromecanice, respectiv pentru punerea la uscat se va realiza o incintă 

uscată prin intermediul unui batardou perimetral de forma trapezoidală cu coronament de 

5.00m lăţime, 4.00m înălţime şi taluz cu panta 1:1. Batardoul se va realiza din material 

local şi va fi impermeabilizat cu saci umpluţi cu argilă. 

Conducta golirii de fund şi disipatorul de energie aval 

− reparaţiile elementelor structurale din beton care prezintă degradări la conducta golirii 

de fund se vor face după cum urmează: 

o în zonele unde betonul este degradat superficial fără armaturi vizibile se vor face 

reparaţii locale cu mortar Sika Monotop 614 sau similar – reparație tip 1; 
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o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este vizibilă dar nedeteriorată se 

vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare speciale de 

reparaţii tip Sika Monotop 614 – reparație tip 2; 

o în zonele unde betonul este degradat şi armătura este corodată, aceasta se va 

înlocui şi se vor face reparaţii prin torcretare sau prin aplicarea unor mortare 

speciale de reparaţii Sika Monotop 614 – reparație tip 3; 

o în zonele unde există fisuri/crăpături se vor injecta produse specifice de injectare 

Sikadur 52 sau similar – reparație tip 6; 

o se vor realiza lucrari de reparare şi etansare a rosturilor existente degradate cu 

MAXPLUG sau similar – reparație tip 9. 

 

Figură 4 - Turnul de manevră și golirea de fund aflate în centrul imaginii, în plan apropiat se observă 

masca de protecție din beton. 

− reabilitarea elementelor structurale din beton care prezintă degradări la disipatorul de 

energie aval-radier si pereti se va face după cum urmează: 

o pentru reabilitarea zidurilor existente puternic deteriorati si pentru asigurarea 

capacităţii portante a elementelelor structurale verticale din beton armat se vor 

executa lucrări de cămăşuire prin torcretare sau camasuire prin betonare cu 

cofrare. Cămăşuirea se va arma cu plase sudate – reparație tip 4; 

o la suprafeţele orizontale ale elementelor structurale din beton armat (radiere) se 

vor realiza lucrări de reabilitare prin suprabetonare. Suprabetonarea va fi armata 

cu plase sudate – reparație tip 5; 
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o elementele din beton armat cu degradări superficiale, armatura nefiind afectata 

reparaţiile se vor executa prin torcretare – reparație tip 7. 

− pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a structurilor din beton se vor realiza incinte 

uscate prin intermediul unor batardouri din material local. 

Descărcătorul de suprafaţă 

− repararea/reabilitarea structurii existente din beton la pragul deversor, canalul de 

legatură, tronsonul de racordare, canalul rapid şi disipatorul de energie se va realiza 

după cum urmează: 

o pentru reabilitarea peretilor/zidurilor din beton existente deteriorate si pentru 

mărirea capacităţii portante a elementelelor structurale verticale din beton armat 

(pereţii descărcătorului de suprafaţă) se vor realiza lucrări de cămăşuire prin 

torcretare sau camasuire prin betonare cu cofrare. Cămăşuirea se va arma cu plase 

sudate – reparație tip 4; 

o la suprafeţele orizontale ale elementelor structurale din beton armat (radiere) se 

vor realiza lucrări de reparaţii prin suprabetonare – reparație tip 5. 

− deoarece se modifica paramentul aval al barajului prin prevederea unei sectiuni de lestare 

este necesar ca peretii de la descarcatorul de suprafata sa se suprainalte cu cca 1.00m. 

Pentru realizarea lucrarilor de reabilitare a turnului deversor și a celorlalte construcții 

adiacente sunt necesare lucrări subacvatice cu scafandri in varianta in care lacul nu poate fi golit 

complet. Prin intermediul acestora se va inspecta starea actuala a structurilor din beton imersate, 

se vor executa lucrari de etansare, se vor executa o parte din lucrarile de reabilitare necesare, iar 

de asemenea echipele de scafandri vor efectua lucrarile subacvatice necesare demontarii, 

montarii si prinderii confectiilor metalice aferente echipamentelor hidromecanice situate sub 

nivelul apei (curatarea suprafetelor de lucru cu jet de apa sub presiune, punerea in apa a 

elementelor metalice, pozitionarea, fixarea si etanseizarea lor; forarea gaurilor si fixarea 

suruburilor pentru prinderi). 

In alta ordine de idei după punerea la uscat a constructiilor se va inspecta şi constata 

gradul de deteriorare a structurii de rezistenţă a turnului deversor, a conductei golirii de fund, 

galeriei de aducţiune MHC şi disipatorului de energie aval. În situaţia în care barajul este în 

funcţiune nu se poate aprecia gradul de degradare a structurilor imersate. Soluţiile de 

remediere/reabilitare pentru aceste zone vor putea fi stabilite concret doar după punerea la uscat 

a elementelor structurale respective, iar apoi in funcţie de nivelul de degradare a lucrărilor de 

betoane si a constatarilor efectuate se va adopta cea mai favorabilă şi necesară soluţie tehnică, 

dintre cele mai sus menţionate. 

Menţionam că după observaţiile in situ şi studiile făcute asupra lucrărilor de betoane in 

aceasta faza, s-a constatat ca este necesară reparaţia majoritatii elementelor structurale vizibile, 

însă pentru structurile aflate sub nivelul apei solutia finală se va stabili în urma constatărilor 

efectuate după punerea la uscat a lor. 

Grinda sparge val - elevaţia realizată din beton armat clasa C25/30, se va executa după 

o secţiune dreptunghiulară, cu lăţimea la coronament de 0.4m, si înălțimea de 1.0m, care sprijină 

pe fundaţia din beton armat clasa C25/30 cu adâncimea de fundare 0.85 m şi lăţimea de 1.25 m 

așezată pe un strat de balast de 0.10 m. Elevația se va placa cu piatră rostuită. Pentru acces de pe 
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coronament peste grinda sparge-val și mai apoi la lac, se va executa o scară de acces din beton 

armat. 

Lestarea taluzului aval se va realiza din anrocamente așezate pe un filtru invers pentru a 

preveni migrarea particulelor de argilă din corpul barajului. Filtrul invers se va continua și la 

partea superioară a anrocamentelor pentru a putea realiza stratul vegetal înierbat. 

Supraînălțarea digului existent de pe malul drept al lacului (3916 m)  

 

Figură 5 - Aspect al digului existent de pe malul drept al lacului Călinești 

Umplerea lacului de acumulare se va realiza astfel încât să fie diminuat la minimum 

potențialul impact negativ asupra biodiversității acvatice. 

 

Lucrări polder Dimoșag 

Polderul Dimoșag este o acumulare laterală de vârf realizata prin închiderea inelara a 

unei incinte situate pe malul stang al râului Tur, imediat aval de confluența cu pârâul Talna. 

Digul de inchidere va avea inaltimea maximă de H=6.80 m, lungime la coronament de L = 9250 

m, lăţime la coronament de B=3,50 m şi pante ale taluzurilor de 1:1.5 atat pe paramentul amonte 

cat si pe paramentul aval incepand de la coronament pe inaltimea de 3 m si panta de 1:2 sub 

aceasta inaltime. Pe paramentul dinspre exteriorul polderului se va executa o berma cu latimea 

de 1m la schimbarea pantelor de la 1:1.5 la 1:2.  

Digul de pe malul stang al raului Tur, de pe toata lungimea polderului se va suprainalta 

pe inaltimea cuprinsa intre 0.75m si 3.20m (in aval). Digul de pe malul stang al paraului Talna, 

de pe toata lungimea polderului se va supraînalta pe inaltimea cuprinsa intre 0.3m si 1.20m (in 

aval). Digul va avea lungimea la coronament de L = 6950 m, lăţime la coronament de B=3,50 m 

şi pante ale taluzurilor de 1:1.5 atat pe paramentul amonte cat si pe paramentul aval incepand de 

la coronament pe inaltimea de 3 m si panta de 1:2 sub aceasta inaltime. Pe paramentul dinspre 

raul Tur se va executa o berma cu latimea de 1m la schimbarea pantelor de la 1:1.5 la 1:2.  
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Figură 6 - Aspectul vegetației de pe viitorul amplasament al polderului Dimoșag în perioada de vegetație 

și maximă activitate a speciilor de păsări și amfibieni (mai 2021). În planul îndepărtat este localizată 

pădurea Dimoșag. 

Atât digul de contur, cât și aducerea la cotă a digului de pe malul stâng al râului Tur (pe 

toată lungimea polderului) se vor executa din material local stabilizat cu liant hidraulic. 

Paramentul amonte si aval se inierbeaza prin semanare cu gazon pe strat de pamant vegetal in 

grosime de 20 cm. Incastrarea barajului in terenul de fundare optim se realizeaza prin trepte de 

infratire. 
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Figură 7 - Aspect al vegetației și al zonelor umede din cadrul pădurii Dimoșag.  

Cota zonei de acces a polderului este de 134,70, nivelul maxim de exploatare la 135,00 și 

nivelul la coronament al digului este 136,55 m, cu un volum atenuat de 20,40 mil. mc. 

Polderul are in componenta urmatoarele elemente: 

Zona acces polder (incarcare) realizata din:  

− pragul deversor format din camp deversant cu cota la partea superioara a crestei de 

134.70 MdMN; 

− bazin disipator de 15,0 m lungime cu radierul din beton armat de 0,50m grosime asezat 

pe un strat suport format din beton simplu de 0,15m și un strat de balast de 0,15m; 

− risberma din anrocamente g > 1030 kg/buc. pe o lungime de 15,00 m. 

 Golirea de fund este construcţia care evacuează apele din incinta polderului dupa 

trecerea viiturii, evacuand un debit maxim de 30.00 m3/s. Aceasta se compune din: 

− canal racord la galerie; 

− turn de manevra; 

− galerie de golire; 

− disipator de energie. 

Canalul de acces la galerie în lungime de 3.75 m face legătura între canalul colector care 

colectează apele de pe suprafata polderului şi intrarea în turnul de manevră și este compus din 

radier de beton de grosime 35cm, b=5,00 m așezat pe un strat suport din beton simplu si un strat 

drenant din balast 
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Turn de manevră 

Fundatia are suprafata de 1.85 x 5,50m si adancime de 1,50 m, in urmatoarea alcatuire: 

− strat suport din piatra 0.15 m grosime; 

− radier beton armat C25/30 de 1,50m grosime. 

Peretii exteriori si interiori sunt prevazuti din beton armat C25/30, cu grosimi de 0,50m. 

Galeria de golire  

Galeria de fund este o construcţie din beton armat, cu trei secţiuni de vizitare de 1.60x 

1.00 m2; grosimea fundaţiei şi pereţilor fiind de 0,50 m.  

Se fundează pe roca de baza, dispunându-se un strat din beton C8/10, de grosime 0.70m. 

Galeriile (i=1,0%) se compun din 4 tronsoane de 6,00m lungime fiecare, din beton armat 

C25/30, cu rosturi permanente etanşate cu bandă de etanşare din PVC 0-35. 

La ieşirea galeriei din corpul barajului este prevăzut un timpan din beton armat C25/30 

cu inaltime de 4.50m şi lungime de l = 14.00 m. 

Disipatorul de energie este format dintr-un bazin disipator având următoarele 

caracteristici: 

− adâncimea disipatorului: d=0.50 m; 

− lungimea disipatorului: Ld =12.80 m; 

− lăţimea disipatorului: ld =5.00 m; 

− taluzuri: 1:1,5; 

− grosimea plăcii disipatorului este de 0,70 m realizata din C 25/30. 

Rizberma cu următoarele caracteristici: 

− lungimea rizbermei: Lr =10.00 m 

− lăţimea rizbermei la baza: lr =5.00 m  

− rizberma este realizată din anrocamente cu greutatea specifică de g > 1030 kg/buc. 

Descărcătorul de suprafaţă 

Descărcătorul de suprafaţă este amplasat în corpul digului şi este format din: 

− deversorul; 

− canalul rapid; 

− disipator de energie şi racordare la albia naturala; 

− rizberma - comună cu rizberma golirii de fund. 

Pragul deversor este realizat din beton C25/30, având lungimea de 50,00m. Cota 

superioară a pragului deversor este de 135.07mdMN. 

Canalul rapid are o lungime de 11.40 m. Secţiunea transversală este trapezoidală, are o 

lăţime la fund de 50,00m şi pante taluz de 1:2. Construcția se realizează din beton C25/30 armat 

şi are o grosime de 0,30m. Radierul este aşezat pe un strat de beton simplu de 0,15m grosime. 

Sunt prevăzute rosturi tratate cu mastic bituminos de 2,5cm. 

Disipator de energie - disiparea de energie se realizează intr-un bazin bazin disipator cu 

lungimea de 6.75 m. Secţiunea transversală a bazinului disipator este de formă trapezoidală 

având la fund lăţimea de 50.00m şi înclinarea taluzurilor de 1:1.5. Radierul se realizează din 

beton armat C25/30 şi are o grosime de 0,60m. 

Rizberma  

− lungimea rizbermei: Lr =7.00 m; 
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− lăţimea rizbermei la baza : l r =50.00 m; 

− rizberma este realizată din anrocamente cu greutatea specifică de g > 1030 kg/buc. 

 

Relocare diguri – 10045 m 

Aceasta se va realiza pe sectoarele in care albia majora are latime redusa, si presiunile 

exercitate asupra digurilor sunt marite, digurile se vor reloca pentru a da mai mult spatiu raului.  

 

Aducere la cotă diguri – 79383 m 

Pentru asigurarea incintelor apărate, unele diguri existente necesita aducere la cotă sau 

suprainaltare pe alocuri pe sectoare cu tasări majore. Incastrarea terasamentelor ce urmează a fi 

executate, în secţiunea existenta a digului, vor fi săpate trepte de înfrăţire. Materialul ce urmează 

a fi depus în corpul digului va fi local, din plajele excavate din albie sau din gropi de împrumut, 

şi va fi depus în straturi de 0,30 m grosime şi compactate mecanizat cu ruloul compresor, 

realizându-se un grad de compactare de 95%. Taluzurile digului precum si coronamentul se vor 

proteja vegetativ prin însămânţare cu ierburi perene. În spatele digului se va executa un canal 

colector pentru apele de incinta. S-au prevăzut rampe de acces pe dig. Aducerea la cotă a digului 

existent se realizează parcurgând următoarele etape, conform metodei de mai jos: 

− decaparea stratului vegetal pe o adâncime de 40 cm a suprafeței de teren în vederea 

fundării lucrării de supraînălțare; 

− decaparea stratului vegetal de la coronamentul existent al digului pe o adâncime de 30 cm 

în vederea pregătirii pentru supraînălțare; 

− amenajarea unor trepte de înfrățire în structura existentă a digului; 

− realizarea terasamentului corpului de dig prin umplutură cu material local compactat în 

straturi succesive cu grosimea de 30 cm; 

− aplicarea unui strat vegetal înierbat cu grosimea de 20 cm pe taluzuri și pe coronamentul 

digului supraînălțat. 

Aducerea digului existent la cotă va mai fi realizată parcurgând următoarele etape: 

− decaparea stratului vegetal de la coronamentul existent al digului pe o adâncime de 30 

cm; 

− aplicarea unui strat de umplutură cu material local compactat; 

− aplicarea unui strat vegetal înierbat cu grosimea de 20 cm pe taluzuri și pe suprafața 

coronamentului. 
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Figură 8 - Aspectul digurilor care sunt propuse spre supraînălțare sau aducere la cotă. Este posibilă 

ocuparea suprafețelor de teren suplimentare aflate la baza digurilor, înspre cursul de apă, unde au fost 

identificate poligoane aparținând habitatului 6440. 

Mărirea capacității de scurgere în albia minora și îndepărtare obstacole din albie - 

pentru a asigura tranzitarea debitului de calcul cu probabilitate de depăşire de Q1% atenuat pe 

toate cursurile de apă studiate, s-au efectuat calcule de dimensionare a secţiunii, verificând 

capacitatea albiei naturale şi caracteristicile unei secţiuni stabile. 

Secţiunea raului Turț s-a stabilit la o secţiune trapezoidală cu baza albiei minore b=5-7m, 

taluze la mal de 1:1,5 sau 5:1 in zona zidurilor de sprijin şi înălţimea albiei minore variabila pe 

sectorul indiguit. Secţiunea raului Talna s-a stabilit la o secţiune trapezoidală cu baza albiei 

minore b=5-22m, taluze la mal de 1:1,5 sau 5:1 pe sectorul amenajat cu ziduri de sprijin şi 

înălţimea variabila pe sectorul indiguit. 

Pe sectoarele de curs cu eroziuni de mal sau pe sectoarele cu bancheta dig-mal redusa se 

vor aplica consolidari de mal cu rol antierozional sub forma prismului de anrocamente, sau a 

zidurilor de sprijin (pâraiele Turț și Talna). 

 

Etanșarea fundației digului existent (1500 m) din care 700 m se vor realiza cu 

palplanșe sintetice tip omega cu lungimea de 4.00m, introduse în pamant pe adancimea de 3.50m 

si dispuse in plan la piciorul dinspre apa al digului si pe lungimea de 800 m cu ecran din argila 

pe adâncimea de 3,50m. Lucrarea presupune parcurgerea următoarelor etape: 

− pentru sectoarele de râu unde bancheta dig-mal depășește 20 de m: 

o excavarea până la o adâncime de 3,50 m pe o secțiune cu înclinația 1:0,5; 

o consolidarea fundației prin umplerea cu material argilos compactat în straturi 

succesive de 30 cm; 

− pentru sectoarele de râu unde bancheta dig-mal are între 5 și 20 de m: 
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o amplasarea unei palplanșe sintetice PVC g=7.60 mm cu înălțimea de 4,00 m la 

cota de fundare 3,50 m. 

 

Supraînălțarea digului existent pe malul stâng al râului Tur pe sectorul Turulung - 

Frontieră se realizează parcurgând următoarele: 

− decaparea stratului vegetal pe o adâncime de 40 cm a suprafeței de teren în vederea 

fundării lucrării de supraînălțare; 

− amenajarea unor trepte de înfrățire în structura existentă a digului; 

− realizarea terasamentului corpului de dig prin umplutură cu material local compactat în 

straturi succesive cu grosimea de 30 cm; 

− aplicarea unui strat vegetal înierbat cu grosimea de 20 cm pe taluzuri și pe coronamentul 

nou al digului supraînălțat. 

 

Consolidarea vegetativă cu geogrilă (12000 m) se realizează parcurgând următoarele 

etape: 

− excavarea bazei taluzului digului pe o secțiune de 25 cm la o adâncime de 60 cm; 

− amplasarea la baza taluzului a unei grinde de beton C25/30 de dimensiune 25x60 cm și a 

altei grinde de beton C25/30 de 15x40 cm pe taluz în vederea fixării geogrilei; 

− amplasarea unui strat de geotextil de separare/filtrare pe corpul taluzului; 

− aplicarea unui strat vegetal; 

− montarea geogrilei antierozionale; 

− fixarea geogrilei antierozionale și a geotextilului de filtrare cu ancore oțel beton cu 

diametrul de 6 mm și lungimea de 1,00 m. 

 

 

Figură 9 – Malul stâng al râului Tur (în dreptul polderului Dimoșag) unde sunt evidente surpările și 

eroziunile de mal, fiind propusă realizarea unui prism de anrocamente. 
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Prism din anrocamente (12135 m) se va realiza după o secțiune trapezoidală, cu 

înălţimea de h=2,50 m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, panta taluzului spre mal 1:1.75 şi 

lăţimea la coronament de 1.00 m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥440kg/buc, care se 

va împăna îngrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Pentru fundare, prismul se va 

executa ingropat pe adancimea de 75cm. Lucrarea se realizează parcurgând următoarele etape: 

− excavarea malului și a albiei în vederea pregătirii patului de fundare pentru lucrarea 

propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat geotextil pe suprafața malului ce urmează a fi consolidat; 

− amplasarea prismului de anrocamente g>440 kg/buc pe malul protejat cu geotextil. 

 

Figură 10 – Malul drept al râului Tur (între localitățile Gherța Mică și Turulung Vii) unde sunt evidente 

surpările de mal și eroziunile, fiind propuse mai multe sectoare cu prism de anrocamente. 

Reabilitarea consolidării de mal cu prism din anrocamente (1700 m) se va face după 

o sectiune trapezoidală, cu înălţimea de h=2,50m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, şi lăţimea la 

coronament de 1.50m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥440kg/buc, care se va împăna 

ingrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Pentru fundare, prismul se va executa 

ingropat pe adancimea de 50cm.Lucrarea presupune parcurgerea următoarelor etape: 

− excavarea albiei în vederea pregătirii terenului pentru lucrarea propriu-zisă; 

− completarea cu anrocamente g>440 kg/buc a prismului existent. 

 

Reabilitare zidurilor de sprijin de piatră (115 m) existente se va face prin completarea 

cu beton C25/30 a fundatiilor degradate pe adancimea de 80cm sub talvegul proiectat. Betonul 

din fundatie va fi armat cu plasa realizata din bare de otel beton OB37 Ø 8, ochiuri de 20cm, care 

va fi fixata de fundatia existenta cu ajutorul ancorelor cu diametrul Ø 10. 
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Paramentul elevatiei va fi reabilitat mentinand inclinarea actuala a acestuia prin 

completarea cu beton C25/30 armat cu plasa Ø 8 cu ochiuri de 10cm. Plasa se va fixa de 

paramentul existent cu ajutorul ancorelor din otel OB37 cu diametrul Ø 10.  

Zidul se va suprainalta pana la nivelul malului cu beton armat C25/30 si i se va realiza un 

rebord din beton cu grosimea de 10cm. 

 

Praguri de fund îngropate (20 buc.) și de cădere (5 buc.) – se propun pentru limitarea 

afuierilor pe adâncime în albii, realizându-se un anumit profil longitudinal al patului stabilizat la 

cote impuse, care să asigure uniformizarea pantelor sau cota fundaţiilor pentru lucrările de 

consolidare. 

În aliniament pragurile se vor executa perpendicular pe direcţia curentului, în curbe se 

vor înclina pentru a dirija firele de curent spre malul convex. Unghiul de înclinare al axului faţă 

de tangentă la curbe va fi de 20-30º. Talvegul albiei raului Tur si a afluentilor este stabilizat cu 

ajutorul pragurilor de fund ingropate in talveg sau a caderilor din beton armat cu rizberma din 

anrocamente. 

Secțiunea pragurilor de cădere se compune din anrocamente (g>1030 kg/buc) cu 

înălțimea h=0,4 m cu prag deversor cu panta de 1:30 (3,33%) care permite migrarea ihtiofaunei 

spre amonte, bazin disipator de 9,0 m lungime. Pe teritoriul ariilor naturale protejate nu sunt 

propuse praguri de cădere, acestea fiind localizate doar pe pârâul Turț. 

Pragurile de fund se vor realiza ingropat, din anrocamente g≥440kg/buc., avand 

lungimea de 6.00m la nivelul talvegului si adancimea de 1.50m. Amenajarea pragurilor de fund 

din anrocamente se realizează parcurgând următoarele etape: 

− excavarea malurilor și a albiei în vederea pregătirii patului de fundare pentru lucrarea 

propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat geotextil de separare/filtrare; 

− amplasarea unui prism din anrocamente g>440 kg/buc. 

 

Reabilitarea secțiunii de măsură la stația hidrometrică (3 buc.) se va face prin 

amenajarea zonei de masura cu pereu din beton cu înălțimea de 2.50m si grosimea de 20cm pe 

maluri si realizarea unui radier din beton armat cu grosimea de 30cm. La capetele aval si amonte 

ale canalului pereat se va prevede cate o grinda din beton armat cu adancimea de 1.20m. Se vor 

reabilita scarile de acces si se vor dota cu mana curenta. Se va reabilita puntea hidrometrica. 

Aceasta se realizează parcurgând următoarele etape: 

− excavarea albiei și a malului în vederea pregătirii terenului pentru lucrarea propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat suport din nisip g=10 cm; 

− aplicarea unui strat geotextil pe mal; 

− montarea unei grinde de sprijin pereu și placă beton armat C25/30; 

− turnarea unui radier din beton armat pe patul albiei g=30 cm; 

− montarea pereului din beton armat cu plasa Ø 8 20x20 cm g=10 cm. Pereul din beton este 

dotat cu barbacane PVC d=110 mm. 

 

Grinda perimetrală radier la zona stației hidrometrice (aval și amonte) se realizează 

parcurgând următoarele etape: 
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− excavarea în vederea pregătirii terenului pentru lucrarea propriu-zisă; 

− aplicarea unui strat suport din nisip g=10 cm; 

− montarea unui prag din beton armat C25/30; 

− umplerea cu anrocamente g>440 kg/buc în spatele pragului din beton; 

− montarea unei plăci de beton armat cu g=30 cm; 

− montarea unui pereu din beton armat cu plasa Ø 8 20x20 cm g=10 cm. Pereul din beton 

este dotat cu barbacane PVC d=110 mm. 

 

Amenajarea confluențelor 

Confluentele cu cei 3 afluenti principali aval de acumulare se vor amenaja prin realizarea 

unui canal pereat din piatra pe afluent si prism din anrocamente si radier din piatra sparta pe raul 

Tur.  

 

Relocare diguri si restaurarea luncii inundabile in urmatoarele amplasamente (382 

ha): 

− mal stang rau Tur amonte confluenta cu Turt; 

− 2 relocari, mal drept rau Tur in zona de confluenta cu Hodos; 

− mal drept rau Tur in zona localitatii Porumbesti. 

 

Remeandrarea și renaturarea brațelor vechi 

Remeandrarea si renaturarea bratelor vechi ale raului Tur se realizeaza prin excavarea 

parțială a dopurilor de inchidere a bratelor care intrerup conectivitatea longitudinala a râului 

astfel încat traseul râului să urmarească în principal cursul actual. Apa va pătrunde pe brațele 

moarte cu o frecvență aproximativă de 1-2 pe an, în perioadele cu debite medii sau mari.  

 

Crearea unei zone umede (296 ha) 

Zona umedă se va inunda controlat în perioadele de ape mari, iar inundarea se va face 

prin deversarea controlată a digurilor existente. Va fi localizată pe malul drept, în dreptul 

confluenței cu pârâul Talna. 

 

Realizarea căilor de acces (3408,2 m) 

Drumurile de acces către elementele polderului și către stația hidrometrică Turulung vor 

fi realizate din piatră spartă și balast. Acestea vor rămâne pe amplasament după finalizarea 

lucrărilor. 

 

Asigurarea secțiunii de scurgere  

Amenajarea are rolul de a asigura tranzitarea in siguranta a debitului de calcul cu 

probabilitatea de Q1% pe cursurile de apă. Aceasta presupune înlăturarea obstacolelor din albie 

(crengi, deșeuri) cu minimă intervenție mecanică. 
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Figura 11 - Localizarea drumurilor de acces propuse prin proiect (cu culoarea portocalie): un drum de 

acces necesar uvrajului și descărcătorului de acces, un drum pentru descărcătorul de suprafață, golirea de 

fund și turnul de manevră, respectiv un drum de acces pentru stația hidrometrică. 

 
1.4. Stadiul execuției lucrărilor 

Lucrările propuse prin proiectul „Creșterea capacității de atenuare a acumulării 

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, 

județul Satu Mare” nu au fost începute și așteapă avizul instituțiilor și al autorităților 

competente, dar și evaluarea cererii de finanțare din partea Ministerului Investițiilor și 

Proiectelor Europene. 

 

1.5 Resursele naturale necesare implementării 

Specificul lucrărilor propuse face ca o cantitate importantă de sol rezultată din excavările 

și săpăturile realizate să poată fi folosit ca material de umplutură fie pentru diguri, fie în spatele 

unor lucrări (ziduri de sprijin de beton). De asemenea, solul poate fi utilizat la acoperirea 

spațiilor libere dintre anrocamentele prismului sau pentru asigurarea substratului necesar 

instalării lăstarilor plantați. Acest tip de utilizare asigură capacitatea mai mare de renaturare a 

prismului de anrocamente și face ca puieții/lăstarii plantați să se prindă. De asemenea, în cazul 

arborilor sau tufărișului amplasat în albia minoră pe sectoare pe care sunt propuși a fi eliminați, 

tăierea acestora este înlocuită cu extragerea în siguranță a acestora și utilizarea lor în cadrul 

structurii prismului de anrocamente. 
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Tot de pe teritoriul ariilor naturale protejate este posibilă utilizarea apei pentru umectarea 

fronturilor de lucru în perioadele calde și uscate, în vederea limitării efectului de antrenare a 

particulelor fine de către aer. 

În ceea ce privește materialele folosite, este propusă utilizarea unor soluții flexibile, care 

permit adaptarea în viitor la alte ipoteze de calcul, fiind realizate din materiale sau elemente care 

permit cu ușurință intervenții ulterioare. Astfel, principalele materiale de construcție/ 

echipamente necesare pentru lucrările propuse sunt cele de tip natural, respectiv nisip, balast, 

pietriș, piatră spartă, anrocamente și pământuri vegetale, dar în cadrul proiectului sunt utilizate și 

materiale artificiale precum: 

− grinzi de beton C25/30 15x40 cm și 25x60 cm; 

− dale de beton C25/30 – 20 cm; 

− dale de beton C25/30 – 30 cm;  

− geogrilă antierozională; 

− ancore de oțel beton; 

− geotextil de separare/filtrare.  

Pentru menținerea unei stări de echilibru ecologic se vor aplica protecții vegetative. În 

tabelul de mai jos sunt enumerate materiile prime folosite la realizarea proiectului propus. În 

ceea ce privește periculozitatea, materialele folosite la realizarea lucrărilor propuse au caracter 

nepericulos. 

Tabel 4 - Materiale prime naturale și artificiale și modul de gestionare a acestora în cadrul proiectului 

propus (lucrările situate în afara siturilor de interes comunitar la distanțe mai mari, nu au fost trecute, 

exemplu zidurile de sprijin amplasate pe pârâurile Talna și Turț sau reabilitarea acumulărilor 

nepermanente Hodoș și Tămășeni) 

Nr. 

Crt. 

Materii prime 

și auxiliare 

folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

Lucrări acumulare Călinești 

1. Pământ pentru 

umpluturi 

Terasamente la baraj 

Călinești, terasament 

dig perimetral 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

80.000 mc 

2. Material din 

excavații 

mecanizate 

Terasamente la baraj 

Călinești 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

5.600 mc 

3. Beton C25/30 

în grindă de 

sprijin 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

2.375 mc 

4. Pereu dale 

beton C25/30-

20cm 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

15.035 mp 

5. Pereu dale tip 

“Fagure” 

înierbat 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

3.265 mp 

6. Strat drenant - 

pereu dale 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

9.520 mp 
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Nr. 

Crt. 

Materii prime 

și auxiliare 

folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

beton-30cm descarcă direct la frontul de lucru. 

7.  Beton C25/30 

in grinda 

sparge val 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

1.127 mc 

8. Prism 

anrocamente 

(parament 

amonte) 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

11.000 mc 

9. Lestare 

parament aval - 

anrocamente 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

38.760 mc 

10. Filtru invers - 

lestare 

parament aval 

Construcții baraj 

Călinești 

Se depozitează pe amplasament în 

cadrul organizării de șantier sau se 

descarcă direct la frontul de lucru. 

41.860 mp 

11. Strat vegetal 

înierbat 

Terasamente baraj  Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

5.220 mp 

Polder Dimoșag 

1. Strat vegetal 

rezultat din 

decapare 

Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

36.960 mc 

2. Material pentru 

umpluturi 

Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

597.000 mc 

3. Strat vegetal 

înierbat 

Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

223.500 mp 

4. Rampe de 

acces 

Terasamente corp dig 

perimetral polder 

Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

5 buc 

5. Deversor de 

acces din beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

200 m 

6.680 mc 

6. Descărcător de 

ape mari din 

beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

1 buc 

923 mc 

7. Golire de fund 

din beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

1 buc 

517 mc 

8. Uvraj de 

control din 

beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

1 buc 

153 mc 

9. Protectie dig 

uvraj din beton 

Constructii polder 

Dimosag 

Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

200 m 

1.720 mc 

Lucrări pe cele 3 cursuri de apă (Tur, Turț, Talna) 

1. Material din 

excavații în 

albie, decapare 

strat vegetal si 

Terasamente lucrări Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

1.437.750 mc 
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Nr. 

Crt. 

Materii prime 

și auxiliare 

folosite 

Mod de utilizare în 

cadrul proiectului 
Mod de depozitare a materialelor 

Cantități 

estimate 

trepte de 

înfrățire 

2. Pământ pentru 

completări 

terasamente 

diguri 

Terasamente diguri Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

2.140.000 mc 

3. Rampe de 

acces 

Terasamente diguri Se descarcă direct în zona de acces 

pe dig 

58 buc 

4. Protecție 

vegetativă 

Terasamente diguri Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

1.450.000 mp 

5. Prism din 

anrocamente 

Constructii-protecții 

antierozionale 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

12.135 m 

82.518 mc 

6. Reabilitare zid 

de sprijin din 

beton ciclopian 

Constructii-protectii 

antierozionale 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

115 m 

483 mc 

7. Consolidare 

vegetativă cu 

geogrilă 

Constructii-protecții 

antierozionale 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

12.000 m 

8.  Praguri cădere Stabilizare talveg Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

5 buc. 

9. Praguri de fund 

din 

anrocamente 

Stabilizare talveg Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

234 m 

1.561 mc 

10. Amenajare 

confluență cu 

anrocamente 

Stabilizare talveg si 

maluri 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

3 buc. 

687 mc 

11.  Etanșare 

fundație dig cu 

argilă 

Terasamente in 

umplutura 

compactata 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

800 m 

7.840 mc 

12. Etanțare 

fundație dig cu 

palplanșe 

Constructii punere in 

siguranta diguri 

existente 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

700 m 

2.800 mp 

13. Subtraversare 

dig 

Constructii 

hidrotehnice pentru 

descarcarea apelor 

pluviale din incintele 

aparate 

Se descarcă direct la frontul de 

lucru. 

8 buc 

 

Utilaje 

Pentru realizarea lucrărilor de amenajare a albiilor, se vor utiliza: 

• încărcătoare tip buldozer; 

• excavatoare; 

• autocamioane; 
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• mașini de compactat; 

• autobetoniere; 

• autocisternă. 

Pentru realizarea lucrărilor propuse se vor utiliza și alte utilaje/dotări specifice, dacă se va 

impune (malaxor de preparare beton, pompe apă, containere etc.). 

Energia electrică la execuția lucrărilor va fi asigurată prin generatoare electrice, nefiind 

necesară realizarea de racorduri noi. Apa potabilă asigurată va fi cea îmbuteliată, iar cea 

tehnologică va fi furnizată din surse locale. Încălzirea va fi asigurată prin radiatoare electrice. 

În perioada execuţiei lucrărilor, se vor utiliza carburanți și lubrifianți pentru mijloace auto 

și utilaje. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, schimburile de ulei, lucrările de 

întreţinere şi reparaţii ale mijloacelor auto şi utilajelor, se vor face la staţii de distribuţie 

carburanţi auto şi în ateliere specializate. Dacă este necesar, utilajele folosite la execuţia 

lucrărilor vor fi alimentate cu motorină cu cisterne metalice omologate, iar uleiuri vor fi folosite 

doar pentru completare. Motorina şi uleiurile vor fi aprovizionate pe măsura consumului, fără a 

fi necesară realizarea de stocuri/depozite. 

 

1.6 Emisii și deșeuri generate de proiect și modalitatea de depozitare și de eliminare a acestora 

În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cuprinse în proiectul propus, vor 

rezulta deşeuri periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate şi/sau eliminate 

conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Pe amplasamentele tuturor organizărilor de şantier, pe durata realizării investiţiilor 

prevăzute în cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute spaţii amenajate corespunzător pentru 

colectarea şi stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea evacuării de pe aceste 

amplasamente. Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor de investiţii şi 

desfiinţării organizărilor de şantier. 

 Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu 

respectarea reglementărilor menţionate mai sus. Principalele deşeuri codificate conform HG nr. 

856/2002 cu modificările și completările ulterioare care vor rezulta pe parcursul execuţiei 

lucrărilor propuse sunt: 

Tabel 5 - Deşeuri generate în perioada de execuţie a lucrărilor propuse prin proiect 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului generat 

Mod de depozitare 

temporară 
Modalităţile de gestionare propuse 

17 05 04 

Pământ şi pietre 

din excavarea în 

albie  

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Parțial vor fi valorificate ca material de 

umplutură (pentru corp diguri, în spatele 

consolidărilor de mal etc.), parțial vor fi 

valorificate pentru execuția unor lucrări de 

terasamente și pentru preparare betoane.  

17 04 05 

Deşeuri metalice 

rezultate de la 

dezafectarea 

structurilor 

degradate 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în containere amplasate 

în zonele organizărilor de șantier şi vor fi predate 

la societăţi autorizate pentru valorificare, pe bază 

de contract. 
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Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului generat 

Mod de depozitare 

temporară 
Modalităţile de gestionare propuse 

17 01 01 Deșeuri din beton 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în incinta organizărilor 

de șantier; vor fi valorificate ca material de 

construcții sau vor fi eliminate în depozite 

autorizate pentru deșeuri din construcții. 

20 03 01 

Deșeuri menajere 

provenite de la 

personalul care 

execută lucrările 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în pubele şi vor fi 

preluate de operatorul de salubrizare din zonă, pe 

bază de contract. 

02 01 07 

Deșeuri din 

defrișare de 

arbori 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor preda proprietarului/administratorului 

terenului respectiv, în vederea valorificării 

17 09 04 

Deșeuri de la 

igienizarea 

arealelor care vor 

fi amenajare 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor colecta și elimina prin operatori autorizați 

20 01 21* 
Deșeuri electrice 

și electronice 

Depozitare 

temporară pe 

amplasamentul 

organizărilor de 

şantier 

Se vor stoca provizoriu în spații special 

destinate, amplasate în zonele organizărilor de 

șantier şi vor fi predate la societăţi autorizate 

pentru valorificare, pe bază de contract 

 

În perioada de funcționare a obiectivului propus prin proiect, nu vor rezulta deşeuri de 

la lucrările de protecție împotriva inundațiilor realizate decât în cazuri speciale. Eventualele 

deșeuri ce pot apărea vor fi cauzate de degradarea lucrărilor ca urmare a evenimentelor climatice 

extreme, dar având în vedere că acestea sunt construite pentru a funcționa pe o perioadă lungă de 

timp, poluarea cu deșeuri din construcții după realizarea investiției este puțin probabil să apară. 

 

Spații de depozitare temporară 

Pentru realizarea proiectului propus vor fi amenajate 4 organizări de șantier, câte una 

pentru lucrările efectuate la nivelul afluenților Talna și Turț și 2 organizări de șantier pentru 

lucrările efectuate pa cursul de apă Tur. Având în vedere faptul că pentru realizarea lucrărilor 

propuse nu se vor folosi substanțe chimice cu caracter periculos, iar operațiunile de întreținere și 

reparație ale utilajelor nu se vor desfășura la nivelul organizărilor de șantier, nu este considerată 

a fi necesară amenajarea unor spații închise de depozitare a materialelor. Materiile prime și 

auxiliare necesare realizării lucrărilor vor fi stocate la nivelul organizărilor de șantier pe 

categorii, în funcție de tipul și de ordinea în care vor fi utilizate. Organizările de șantier vor fi 

împrejmuite. Având în vedere faptul că lucrările propuse necesită transportul și manipularea unor 
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volume mari de pământ, acestea se vor transporta direct la fronturile de lucru, pământul nefiind 

stocat pe platformele organizărilor de șantier.  

Deșeurile de construcție rezultate din dezafectările lucrărilor degradate vor fi stocate într-

un container cu capacitatea de 32 mc cu care va fi dotată fiecare din organizările de șantier 

amenajate. 

În eventualitatea în care este necesară stocarea temporară a materialelor excavate, acestea 

vor fi transportate la organizarea de șantier, urmând ca după atingerea stării de calitate necesară, 

acestea să fie transportate și utilizate la fronturile de lucru. Dacă nu este necesară stocarea 

temporară, atunci se vor transporta direct la fronturile de lucru pentru a fi folosite. 

Deșeurile menajere rezultate pe durata realizării lucrărilor din proiectul propus vor fi 

colectate separat, conform informațiilor prezentate și condițiilor descrise în raportul privind 

impactul asupra mediului. Respectarea condițiilor va presupune monitorizarea gestiunii 

deșeurilor, asigurarea colectării separate a deșeurilor (reciclabile, menajere, periculoase (uleiuri, 

combustibili, baterii)) și de transportul acestora la centre/instalații autorizate. 

 

1.7 Utilizarea terenurilor 

Lucrările incluse în prezentul studiu de evaluare adecvată au fost proiectate pe teritoriul: 

• comunei Călinești-Oaș − intravilan și extravilan; 

• comunei Gherța Mică − intravilan și extravilan; 

• orașului Livada – extravilan; 

• comunei Turulung – extravilan și intravilan; 

• comunei Agriș − extravilan; 

• comunei Micula – extravilan; 

• comunei Halmeu – extravilan și intravilan; 

• comunei Porumbești – extravilan; 

• comunei Orașu Nou – extravilan; 

• comunei Racșa – extravilan; 

Lucrările sunt amplasate pe terenuri ce aparțin domeniului Statului Român (râul Tur, 

barajul Călinești Oaș și afluenții) sub administrația Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, 

domeniul public al Statutul Român în administrația C.N.A.I.R și S.N.C.F.R, domeniului public al 

județelor, orașelor și al comunelor (drumuri comunale și de exploatare) și domeniului privat al 

persoanelor fizice și/sau juridice.  

Asupra terenurilor sunt instituite unele zone de protecție: 

− Frontiera de Stat; 

− Drumurile Naționale – DN19 și DN1C; 

− Drumurile Județene – 109L, 127A, 129B; 

− Drumurile comunale; 

− Linia ferată CFR;  

− LEA 0,4 KV, LEA 20 KV, LEA 110 KV, LEA 400 KV; 

− Pentru ape de suprafață, văi, izvoare, diguri, poduri, baraje; 

− Pentru linii aeriene (telefonie, fibră optică); 

− Magistrala transport gaze naturale; 
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− Rețelele de distribuție gaze naturale; 

− Situri arheologice; 

− Obiectiv cu valoare de patrimoniu; 

− Canalele de desecare; 

− Fondul silvic; 

− Drumul expres și de ocolire propus; 

− Zonă inundabilă (mlaștină, băltire); 

− Stația de epurare apă și stația de captare apă; 

− Conducta de aducțiune apă (Tămășeni - Băbești) și conducta de apă brută (Turț); 

− Stația hidrometrică; 

− Aria naturală protejată − „Cursul Inferior al râului Tur”, conform Legii nr. 5/2000, „Arii 

extinse râul Tur”, conform Hotărârea Guvernului nr. 2154/2004, situl de importanță 

comunitară „Râul Tur” conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007, respectiv aria specială 

de protecție avifaunistică „Lunca Inferioară a Turului”, conform HG 1284/2007. 

Folosința actuală a terenurilor: curs de apă, diguri, baraj, canale de desecare, teren arabil 

extravilan, teren arabil intravilan, terenuri forestiere, drumuri naționale, județene, comunale, de 

exploatare, ulițe, străzi, locuințe, drumuri propuse spre modernizare. 

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate: terenuri agricole, terenuri 

neproductive, terenuri forestiere, terenuri aflate permanent sub apă, terenuri ocupate de căi de 

comunicație, zonă pentru locuințe, terenuri destinate obiectivelor de utilitate publică, terenuri cu 

destinație specială. 

Conform Corine Land Cover 2018, lucrările sunt situate în zone cu utilizare a terenului 

sub formă de: 512 (corpuri de apă) – lacul Călinești, iazurile piscicole Adrian, 411 (mlaștini) – 

imediat aval de baraj pe un sector de 1,5 km, aval confluență Tur-Turț și zona de aval a râului 

Tur, pe ultimul sector, 231 (pășuni) – cursul de apă din dreptul polderului Dimoșag dar și o parte 

de teren suprapusă cu acesta, 211 (teren arabil neirigat) – cursul de apă Talna și porțiuni ale 

polderului Dimoșag sau zonele umede nou-create, 112 (zone urbane discontinue) – Turulung, 

Turț, Vama, Luna, 511 (cursuri de apă) – râul Tur pe sectorul cuprins între polderul Dimoșag și 

iazurile piscicole de la Bercu, 243 (teren ocupat în principal de activități agricole, dar cu 

suprafețe semnificative cu vegetație naturală) – cursul de apă Tur în dreptul localității 

Mesteacăn, și în vecinătatea a 311 (păduri de foioase) – polderul Dimoșag, vegetația ripariană de 

pe sectorul aval al râului Tur, 242 (modele complexe de cultivare) – în proximitatea localităților 

Vama, Luna, Călinești-Oaș, Turț. 
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Figura 12. Amplasamentul proiectului în raport cu utilizarea terenului conform Corine Land Cover 2018. 

Figura este anexată prezentului studiu. 

 

Figura 13 - Legenda tipurilor de utilizare a terenului 

 

Organizările de șantier 

În cadrul suprafețelor de teren ce vor fi afectate de implementarea proiectului, este 

necesară și realizarea unor organizări de șantier pentru menținerea în proximitatea lucrărilor a 

necesarului de utilaje sau materiale. La stabilirea organizărilor de șantier s-a avut în vedere 

reducerea la minimum a necesarului de suprafețe acoperite, prin dimensionarea lucrărilor strict la 
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nivelul asigurării planului de execuție a proiectului, dirijarea și concentrarea activității în 

perimetrul vizat și utilizarea unor suprafețe minime ocupate cu depozitări. 

Acestea vor fi poziționate cât mai aproape posibil de centrul de greutate a lucrărilor 

propuse. Organizările de șantier se vor amenaja pe terenuri neproductive și fără valoare 

ecologică, în zona de intravilan sau la limita intravilanului, de preferat pe suprafețe de teren care 

au mai servit acestui scop și anterior. 

Pentru amenajarea organizărilor de șantier, se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa 

aferentă, după care se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata 

execuţiei lucrărilor. Pentru accesul la amplasamentele organizărilor de șantier se vor utiliza strict 

căile de acces existente și nu vor fi realizare accese suplimentare în organizările de șantier și în 

zonele de lucru. 

Depozitele de materiale și zonele de stocare a deșeurilor vor fi amenajate pe platforme 

dotate cu recipiente etanșe care să nu permită scurgeri sau vor fi prevăzute cu cuva de retenție 

pentru eventuale deversări, după caz. 

Astfel, se propun 4 amplasamente ale organizărilor de șantier, pe terenuri antropizate, sau 

care au mai fost folosite în acest scop până acum. Suprafața fiecărei organizări este de 2000 m2, 

rezultând o suprafață totală ocupată temporar de 8000 m2. Dintre cele 4 organizări de șantier, 

doar una este suprapusă cu ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului și ROSCI0214 Râul Tur. 

Este vorba despre OS1, localizată pe malul stâng al râului Talna, pe terenul viitorului polder 

Dimoșag: 

 

Figura 14 - OS 1 – pe teritoriul UAT Călinești-Oaș (X: 366976 Y: 713380) 
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Figura 15 - OS 2 – pe teritoriul UAT Turulung (X: 358090 Y: 716936) 

 

Figura 16 - OS 3 – pe teritoriul UAT Vama (X: 379314 Y: 705279) 
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Figura 17 - OS 4 – pe teritoriul UAT Turț (X: 364205 Y: 719815) 

 

1.8 Cerințe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția proiectului 

În cadrul acestui proiect, pentru implementarea și finalizarea lucrărilor este necesară 

ocuparea permanentă a terenurilor din interiorul ariilor naturale protejate. 

Este de menționat că pe o perioadă medie, modificările în albie produse de pragurile de 

fund construite se vor atenua, râul recăpătându-și forma inițială. Astfel că, suprafața ocupată de 

acestea se poate considera temporară. De asemenea, lucrările de reabilitare propuse la stația 

hidrometrică se vor realiza pe aceeași suprafață ocupată în prezent. Suprafața ocupată definitiv 

de lucrări în cadrul ariilor protejate este prezentată în tabelul nr. 6. 

Tabel 6 - Situația ocupărilor de teren în cadrul ariilor naturale protejate 

Lucrări 

Capacitate 

lucrări 

(m/buc.) 

Ampriză 

ocupare 

temporară 

(m) 

Suprafață 

ocupare 

temporară 

(m2) 

Ampriză 

ocupare 

permanentă 

(m) 

Suprafață 

ocupare 

permanentă 

(m2) 

Suprafață 

renaturare 

(m2) 

Batardou ac. 

Călinești 
800 13 10400 0 0 104004 

Aducere la cotă 

dig mal drept ac. 
2800 11.5 32200 3 8400 32200 

Reabilitare ziduri 115 1 115 0.3 34.5 0 

Aducere dig la 

cota 
59833 11.5 688079.5 3 179499 688079.5 

Aducere la cotă 

dig mal stâng 

polder Dimoșag 

6950 11.5 79925 3 20850 79925 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 47 

Rev.0 06.2021 

 

 

Aducere dig la 

cota - sectorul 

Turulung - 

frontieră 

16750 20.5 343375 10 167500 343375 

Prism 

anrocamente 
12135 5 60675 5 60675 01 

Reabilitare prism 1700 5.5 9350 5.5 9350 01 

Consolidare 

vegetativă 
12000 4 48000 0.5 6000 42000 

Praguri de fund 20 

buc. 
6 30 3600 0 0 36003 

Relocare diguri 

(dig nou) 
10045 19.5 195877.5 19.5 195877.5 195877.5 

Relocare diguri 

(eliminare dig 

existent) 

9405 

19.5 

183397.5 19.5 183397.5 183397.5 

Total Relocare 

diguri 
19450 

19.5 
379275 19.5 12480 379275 

Etansare fundație 

dig 
1500 6 9000 3 4500 90002 

Amenajare 

confluență 
90 23 2070 23 2070 01 

Diguri noi polder 

Dimoșag 
9250 28.7 265475 28.7 265475 263070.5 

Descărcător de 

suprafață 
50 47.51 2375.5 47.51 2375.5 0 

Deversor de acces 200 47.25 9450 47.25 9450 0 

Turn de manevră 

și golire de fund 
- - 551.7 - 410.7 0 

Uvraj de control 240 21.5 5160 21.5 5160 0 

Drumuri de acces 3408.2 3.5 11480.7 3.5 11480.7 02 

Organizări de 

șantier  
1 2000 2000 - 0 0 

Total - 1962557.4 - 765710.4 1846257.5 

 1se renaturează parțial, dar nu se poate cuantifica efectul  

 2se suprapune cu alt tip de lucrare 

 3lucrarea va fi acoperită de ape 

 4lucrarea este temporară, fiind eliminată după finalizarea lucrărilor la baraj 

Alături de aceste lucrări, este necesară amenajarea a 3408.2 m de drumuri tehnologice și 

de acces către lucrări, dintre care 3280.2 m sunt amplasați pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

Lucrările pentru care este necesară amenajarea acestora este deversorul de acces din zona 

uvrajului polderului Dimoșag, descărcătorul de suprafață, golirea de fund și turnul de manevră 

(polderul Dimoșag), respectiv reabilitarea stației hidrometrice și amenajarea confluenței Tur-

Turț. Drumurile de acces sunt suprapuse pe aproape întreg traseul cu digurile care se vor 

reabilita/aduce la cotă, restul sectoarelor fiind suprapuse cu drumuri sau trasee existente utilizate 

în prezent de comunitățile locale sau autorități (ex. strada Turului, localitatea Turulung). Astfel, 
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suprafețele ocupate de către lucrare nu presupun pierderi adiționale de teren (temporar sau 

permanent). După finalizarea lucrărilor, drumurile de acces vor rămâne pe amplasament. Sunt 

realizate din piatră spartă și balast.  

Pentru realizarea lucrărilor vor fi necesare lucrări de excavare și săpături, suplimentate de 

umpluturi, acestea fiind împărțite în funcție de obiectul proiectului, după cum urmează: 

Tabel 7 - Situația lucrărilor care presupun săpătură, excavare sau umplutură. Notă: smc = sute de metri 

cubi, m – metri, smp – sute de metri pătrați, ha – hectare, buc – bucăți. 

Obiect Lucrare Unitate de 

măsură (u.m.) 

Cantitate 

Obiect 1.1 Baraj 

Călinești Oaș 

Excavatii mecanizate smc 56.00 

Umpluturi compactate corp baraj smc 128.00 

Umpluturi compactate corp dig perimetral smc 672.00 

Batardou material local m 740.00 

Groapa de imprumut smc 800.00 

Strat vegetal inierbat smp 52.20 

Obiect 1.2 Reabilitare 

baraj Hodoș 

Excavatii mecanizate smc 10.50 

Umpluturi compactate corp baraj smc 23.15 

Strat vegetal inierbat smp 45.00 

Obiect 1.3 Reabilitare 

baraj Tămășeni 

Excavatii mecanizate smc 144.00 

Umpluturi compactate corp baraj smc 360.00 

Strat vegetal inierbat smp 468.00 

Obiect 2 Polder 

Dimoșag 

Decapare strat vegetal smc 369.6 

Terasamente corp dig perimetral (material 

stabilizat cu liant hidraulic) 
smc 5,970.00 

Pregătire teren pentru lucrări hidrotehnice ha 4.22 

Rampa acces dig buc 5.00 

Strat vegetal inierbat smp 2,235.00 

Obiect 3 Amenajare 

albie 

Excavatii in albie smc 5,340.140 

Decapare + trepte de infratire smc 5,786.810 

Completari terasamente - diguri smc 22,942.14 

Igenizare zona ha 20.00 

Pregătire teren pentru lucrări hidrotehnice ha 20.00 

Drum de exploatare pe maluri m 3,058.20 

Batardou m 9,245.00 

Rampa acces buc 58.00 

Protectie vegetativa smp 14,500.000 

 

 

1.9 Cerințe suplimentare solicitate de implementarea proiectului propus 

Pentru implementarea proiectului existent, două instituții care au emis avizele pentru 

proiect au avut solicitări adiționale. Acestea se regăsesc în următoarele avize: 

• Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA – avizul nr. 

38434/897/02.07.2019:  
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o în zonele unde conducta de gaze traversează aerian albiile râurilor nu vor 

fi executate lucrări de supraînălțare a digurillor. Pot fi executate lucrări de 

reparații și consolidări ale digurilor (doar cu respectarea înălțimii 

existente), consolidări de maluri și curățarea, respectiv amenajarea albiilor 

râurilor, cu condiția ca lucrările să se execute cu atenție sporită, inclusiv în 

ceea ce privește manevrarea utilajelor care vor acționa sub traversările 

aeriene sau în proximitatea acestora, pentru evitarea lovirii/ deteriorării 

conductelor; 

o în cazul în care este absolut necesară relocarea digului de pe malul stâng al 

râului Tur (aval de P39, planșa 2.1.4), se impune protejarea/relocarea/ 

înlocuirea, după caz, a conductei de gaze la intersecția cu noul dig 

conform Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de 

transport gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 

118/2013. Conducta ce va subtraversa digul nou se va executa în clasa 4 

de locație și se va monta în tub metalic de protecție; 

o lucrările de protejare/relocare/înlocuire, după caz, a conductei de gaze (la 

intersecția cu noul dig) se vor realiza pe baza unui proiect tehnic ce va fi 

transmis Departamentului Exploatare Mentenanță, Mediaș, în vederea 

avizării C.T.E Transgaz SA; Proiectul tehnic și lucrările de execuție 

aferente vor fi executate de societăți autorizate de ANRE pentru lucrări 

asupra conductelor de transport gaze de înaltă presiune; 

o în zona de protecție de 6 m, de o parte și de alta a conductei de gaze, 

lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual, evitându-se 

lovirea conductei și a izolației anticorozive a acesteia. În această zonă nu 

vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor 

staționa mașini și utilaje grele; 

o organizarea de șantier se va amenaja la distanța minimă de 20 de m față de 

conducta de gaze. 

• Telekom România Communications SA – avizul nr. 137/22.05.2019: 

o se vor respecta distanțele minime față de instalațiile de comunicații de pe 

amplasament impuse de SR8591/1997; 

o dacă la predarea de amplasament se constată că nu pot fi respectate 

distanțele minime față de instalațiile de telecomunicații de pe 

amplasament, beneficiarul va solicita SC Telekom Romania 

Communications SA întocmirea unei documentații tehnice pentru 

devierea/protecția instalațiilor de telecomunicații; 

o în cazul lucrărilor de supraînălțare a drumurilor vor fi prevăzute și fonduri 

pentru ridicarea gurilor de cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, 

în cazul în care nivelul acestuia se va modifica față de cel existent; 

o toate lucrările proiectate în zona cablurilor de telecomunicații subterane se 

executa obligatoriu manual și în prezența delegaților SC Telekom 

Romania Communications SA. 
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Toate aceste solicitări vor fi respectate în faza de construcție și funcționare, iar evaluarea 

impactului asupra biodiversității de interes comunitar din cadrul acestui studiu include și această 

componentă. 

 

1.10 Durata construcției, funcționării, dezafectării proiectului și eșalonarea perioadei de 

implementare a proiectului propus 

Durata de execuție a lucrărilor propuse este de 24 de luni. Perioada de implementare 

prevăzută (de execuție a lucrărilor) este: 12.2021 – 11.2023. Desigur, această perioadă depinde 

de data la care se aprobă pentru finanțare proiectul și de data la care se va atribui execuția 

lucrărilor. În implementarea proiectului, se va avea în vedere ca lucrările care afectează anumite 

componente de mediu (ex: grupe de specii), să evite perioadele sensibile, în care impactul este 

mai evident. Aceste perioade sunt:  

• 1 aprilie – 15 iulie: se interzic lucrările de eliminare a vegetației pentru 

protecția cuibăritul și creșterea puilor de păsări; 

• 15 aprilie – 15 iulie: se interzic lucrările pe malurile care prezintă colonii ale 

speciilor Riparia riparia și Merops apiaster, în dreptul malurilor și la 100 m 

amonte și aval de acestea; lucrările vor fi permise doar după 15 iulie și fără să 

afecteze coloniile, fiind limitate doar la partea de sub colonii; 

• 15 martie – 15 iulie: sunt interzise lucrările submerse în albie în perioada de 

reproducere a peștilor; 

• 15 martie – 15 iulie: sunt interzise lucrările în cadrul sau în proximitatea 

zonelor umede (distanță minimă 50 m) în perioada de reproducere a 

amfibienilor și reptilelor; 

• 1 mai – 31 august: sunt interzise lucrările de realizare a prismului de 

anrocamente care se suprapun cu zone de depunere a pontelor țestoasei de apă 

eurasiatice (Emys orbicularis). Zonele vor fi identificate în cadrul 

monitorizării din perioada de realizare a lucrărilor; 

• 1 septembrie – 31 octombrie se permit lucrările de realizare a prismului de 

anrocamente doar după inventarierea/monitorizarea zonelor propuse și 

stabilirea absenței pontelor neeclozate/indivizilor tineri. 

 

Astfel, pentru scăderea impactului negativ în zona lucrărilor s-a propus următoarea 

eșalonare a perioadei de implementare a proiectului propus: 

− golirea lacului se va realiza în perioada 01 octombrie – 28 februarie, prin uzinare, pe o 

perioadă cât mai scurtă; 

− lucrările la baraj se vor realiza în perioada 1 martie – 30 septembrie, cu recomandarea 

realizării unui batardou între acesta și apa rămasă în cuveta lacului;  

− dacă lucrările nu se finalizează până în 30 septembrie a primului an, atunci se vor 

desfășura și în următoarea perioadă, cel mult până în data de 30 septembrie a anului al 

doilea; 

− umplerea lacului se va realiza în perioada 01 octombrie – 28 februarie, pe o perioadă cât 

mai scurtă, dar cu respectarea debitului ecologic în aval; 
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− lucrările submerse în albie propuse prin proiect nu se vor desfășura pe perioada de 

reproducere a speciilor de pești de interes comunitar (15 martie – 15 iulie); 

 

1.11 Activități care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului 

Proiectul propus are ca scop asigurarea protecției populației din localitățile aflate în aval 

de acumularea Călinești, pe cursul de apă Tur și pe afluenții acestuia pe sectorul cuprins între 

acumulare și frontiera cu Republica Ungară. Lucrările au fost proiectate la un debit cu 

probabilitatea de depășire de 1% în mediul rural și respectiv 0,5% în mediul urban. Odata 

realizat, proiectul va contribui la o gestionare mai eficienta a resurselor de apa, la prevenirea 

inundațiilor precum și la apariția unor noi zone umede, în conformitate cu prevederile europene 

în vigoare.  

 

1.12 Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ 

cu proiectul propus 

În implementarea prezentei propuneri de proiect, sunt posibile suprapuneri spațiale și 

temporare cu mai multe proiecte, printre care unele cu influențe asupra cursurilor de apă 

implicate. Printre cele mai importante amintim:  

• Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Decizia etapei de 

încadrare nr. 779 din 22.10.2018; 

o Alimentare apă din surse de suprafață: captare râu Talna (UAT Negrești-Oaș, 

debit 16 l/s); 

o Extindere rețea canalizare; 

o Conductă de refulare spre SEAU, conductă de descărcare emisar/gură de vărsare 

(UAT Turulung); 

o Realizare SPAU4 Nisipeni; 

• Alimentare cu apă în localitatea Livada Mică și Dumbrava, județul Satu Mare – termen 

de finalizare 12.2020 – Decizia etapei de încadrare nr. 490 din 05.07.2018;  

o Sistem de alimentare cu apă pentru localitatea Livada Mică și Dumbrava, rețea de 

apă, montare hidranți de incendiu, cămine de vane, branșamente; 

• Realizare canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Vama, Județul Satu Mare – 

Decizia etapei de încadrare nr. 44 din 01.02.2018; 

o Realizare rețea de canalizare, SPAU, stație de epurare mecano-biologică, cămin 

de distribuție, cămin colector, cămin dezinfecție, iazuri biologice, conductă de 

evacuare apă epurată și gură de vărsare; 

• Realizarea de investiții în acvacultură în vederea modernizării fermei piscicole 

Adrian, proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a – Acord de mediu nr. 2 din 

19.03.2019; 

o Modernizarea bazinelor B1 și B3 în scopul creșterii peștilor în policultură în 

regim traditional/semi-intensiv cu ciclu de producție anual; 

• Perimetru temporar de exploatare a andezitului din perimetrul Negrești-Luna 1, amplasat 

în jud. Satu Mare, oraș Negrești Oaș, acord de mediu nr. SM-3 din 05.04.2018; 

o Extragerea resursei minerale andezit cu permis de exploatare. 
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• Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe teritoriul 

comunei Gherța Mică, județul Satu Mare, decizia etapei de încadrare nr. 469/22.07.2020; 

o Obiectul 1 – Amenajare albie; 

o Obiectul 2 – Refacere poduri și podețe; 

o Obiectul 3 – Amenajare zonă de relaxare; 

• Extinderea lacului de pescuit sportiv Adrian 4 prin exploatarea și valorificarea resursei de 

nisip și pietriș, localitatea Adrian, jud. Satu Mare, din localitatea Adrian, oraș Livada, 

albia majoră a pârâului Racta, Acord de mediu nr. 3 din 16.06.2020; 

Proiectele sunt localizate pe teritoriul ariilor protejate pe care se propune și prezentul 

proiect, sau se află în proximitatea lor și pot manifesta impact cumulat cu proiectul în cauză. 

Pe cursul de apă Tur sunt amplasate și o serie de amenajări pisciole, respectiv amenajarea 

piscicolă Bercu Nou și amenajările piscicole Adrian, acumularea Călinești fiind de asemenea 

folosită în scop piscicol. Lacul de pescuit sportiv Adrian 4 este aflat pe teritoriul ariilor naturale 

protejate, dar acesta se află la limita ariilor protejate. Distanța în linie dreaptă față de cele mai 

apropiate lucrări a fost măsurată la aproximativ 2,7 km. Lacul Adrian 4 este parte a unui 

complex de lacuri situat pe pârâul Racta. Pârâul Racta confluează cu râul Tur aval de confluența 

cu pârâul Turț. Totodată, în avalul acumulării Călinești este amenajată Centrala Hidroelectrică de 

Mică Putere Călinești-Oaș, cu o putere instalată de 655,8 kW. Datorită fluctuațiilor de debite de 

pe durata execuției lucrărilor există posibilitatea ca activitățile piscicole și cele de producere a 

energiei hidroelectrice să fie afectate pe anumite perioade de timp. Înainte ca lucrările să fie 

demarate vor fi anunțați factorii potențial afectați pe durata execuției proiectului în vederea 

identificării unor soluții optime cu privire la gestionarea fluctuațiilor de debit al apei. 

Un proiect similar prezentei propuneri o constituie amenajarea cursurilor de apă de pe 

teritoriul comunei Gherța Mică. Lucrările cele mai importante sunt formate din reprofilări de 

albie, protecții de mal din ziduri de sprijin, praguri de fund și de cădere (colmatare) și refacerea 

celor 30 de poduri și podețe, toate acestea fiind localizate pe Valea Uliței, Valea Caselor, Valea 

Vălenilor, Valea Ursaiului și Valea Ursaiului Mic. 
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2. Informaţii privind ariile naturale protejate de interes comunitar afectate 

de implementarea proiectului propus  
Ariile naturale protejate cu care se suprapune proiectul sunt: ROSPA0068 Lunca 

Inferioară a Turului, ROSCI0214 Râul Tur și RONPA0697 (VII.10) Rezervația naturală Râul 

Tur. Acestea au un plan de management aprobat prin Ordinul nr. 1177/2016 privind aprobarea 

Planului de management și a Regulamentului sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul 

Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei 

naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean 

Noroieni.  

În proximitatea lucrărilor pe teritoriul României, nu mai există alte zone protejate. În 

schimb, pe granița cu Ungaria, complexul de arii protejate Râul Tur se învecinează cu rezervația 

peisagistică Szatmár – Bereg, situl de importanță comunitară HUHN20054 Csaholc – Garbolc și 

aria de protecție specială avifaunistică HUHN10001 Szatmár – Bereg. În proximitatea lucrărilor, 

dar pe teritoriul Ucrainei de această dată se află o rezervație naturală de tip botanic: Yulivs’ka 

gora. 

 

Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar care pot fi afectate prin 

implementarea proiectul propus 

Proiectul este amplasat în nord – vestul țării, într-o zonă naturală suprapusă cu 3 arii 

naturale protejate: ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ROSCI0214 Râul Tur și Rezervația 

naturală Râul Tur. În funcție de numărul total al lucrărilor și magnitudinea acestora, se poate 

spune că pe teritoriul celor 3 arii protejate se vor realiza aproximativ 85% din volumul total de 

lucrări. Restul de 15% nu se află pe teritoriul ariilor naturale protejate, dar se suprapun fie cu 

zone sălbatice, fie antropizate (intravilan), după caz.  

 

ROSCI0214 Râul Tur 

Se suprapune în totalitate cu aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0069 Lunca 

inferioară a Turului și a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul ministrului 

mediului și dezvoltării durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România.  

Cursul inferior al râului Tur, de la lacul Călineşti şi pană la graniţa cu Ungaria, reprezintă 

o zonă cu o mare diversitate floristică şi faunistică, ce adăpostește 15 habitate de interes 

comunitar de tipul pajiştilor, pădurilor de foioase, păşunilor împădurite, zăvoaielor în preajma 

habitatelor acvatice, cursuri de apă, mlaştini, braţe moarte şi lacuri. Tipuri de habitate de interes 

comunitar: 

 

Tabel 8 - Lista habitatelor de interes comunitar (conform Formularului standard al sitului ROSCI0214 

Râul Tur) 

Habitate Evaluare situri 

Cod  Denumire Acoperire Cal. A|B|C|D A|B|C 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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(ha)  date  Reprezent. 
Supraf. 

rel. 
Cons. Global 

3150 

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație 

tip Magnopotamion sau 

Hydrocharition 

28.25  G  B  C  B  B  

3160 Lacuri distrofe și iazuri 114.25  G  B  C  B  B  

3260  

Cursuri de apă din zona de câmpie 

până în etajul montan, cu vegetaţie 

din Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho-Batrachion 

1.75  P          

3270  

Râuri cu maluri namoloase cu 

vegetație de Chenopodion rubri si 

Bidention 

4.75  G  B  C  B  B  

40A0*  
Tufărișuri subcontinentale peri-

panonice 
0  G  C  C  C  B  

6120  Pajiști xerice pe substrat calcaros 0  G  B  C  B  B  

6240  

Pajiști stepice subpanonice 
6.75  P          

6410  
Pajiști cu Molinia pe soluri 

calcaroase, turboase sau argiloase 
5.75  G  B  C  B  B  

6430  

Comunități de liziera cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan și 

alpin 

3.25  G  B  C  B  B  

6440  

Pajişti aluviale inundabile, de 

Cnidion dubi 2299.5  G  B  C  B  B  

6510  

Pajiști de altitudine joasă 
583.25  G  B  C  B  B  

9130  
Păduri de fag de tip Asperulo – 

Fagetum 
407.5  G  C  C  B  B  

91E0*  
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa si 

Fraxinus excelsior 
133.5  G  A  B  B  B  

91F0  

Păduri ripariene mixte cu Quercus 

robur, Ulmus laevis, Fraxinus 

excelsior sau Fraxinus angustifolia, 

din lungul marilor râuri 

592  G  B  B  B  B  

91M0  
Păduri balcano-panonice de cer si 

gorun 
164.5  G  B  C  B  B  

91Y0  Păduri dacice de stejar si carpen 2283.5  G  B  B  B  B  

92A0  
Zăvoaie cu Salix alba si Populus 

alba 
115.5  G  B  C  B  B  

Acoperire (ha): suprafață acoperire habitate 

Calitate date: G = Bună (Good), bazată pe studii; M = Moderat bazată pe date parțiale și 

extrapolări; P = Slabă (Poor), bazată pe estimări; VP = Foarte slabe (Very poor)  

Evaluare stare de conservare: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat/Satisfăcătoare, C – 

Nefavorabilă-rea/Nesatisfăcătoare 

 

Astfel, acest sit asigură condiţii optime pentru populaţii semnificative din 10 specii de 

mamifere, 5 specii de amfibieni şi reptile, 10 specii de peşti (dintre care una endemică pentru 

râul Tur – Rutilus pigus), 12 specii de nevertebrate şi trei specii de plante.  
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Tabel 9 – Lista speciilor de interes comunitar desemnate (conform Formularului standard al sitului 

ROSCI0214 Râul Tur) 

Specii Populație în sit Evaluarea în sit Stare de 

conservare 

cf. PM și 

trend cf. 

IUCN 

Grup 

  

Cod 

  

Denumire 

științifică 

  

Tip 

  

Mărime Unit 

  

Cat. 

  

Cal. 

date 

  

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

A 1188 

Bombina 

bombina 

P  3000    i  C  G  C  A  C  A  F/în scădere 

A 1193 

Bombina 

variegata 

P  3000    i  P  G  C  B  B  B  S/în scădere 

A 1166 

Triturus 

cristatus  

P  1900    i  C  G  C  A  C  A  N/în scădere 

A 1993 

Triturus 

dobrogicus 

P  500    i  R  G  C  C  B  C  N/în scădere 

F 1130 Aspius aspius P  3491    i  P  G  C  C  B  C  
N/ 

necunoscută 

F 5264 

Barbus 

carpathicus 

P  2492    i  P  M  C  A  B  B  F/în scădere 

F 6963 

Cobitis taenia 

complex  

P  100431    i  C  M  C  A  C  A  
F/ 

necunoscută 

F 1145 

Misgurnus 

fossilis  

P  1241  1241  i  P  G  C  C  C  C  S/în scădere 

F 5339 

Rhodeus 

amarus 

P  181511    i  P  M  C  A  C  A  
F/ 

necunoscută 

F 6143 

Romanogobio 

kesslerii  

P  870  870  i  P  G  C  B  C  B  
S/ 

necunoscută 

F 5329 

Romanogobio 

vladykovi 

P  67342    i  P  M  C  A  C  B  Necunoscută 

F 1114 Rutilus pigus  P        P  DD  D        
N/ 

necunoscută 

F 5197 

Sabanejewia 

balcanica 

P  4287    i  P  M  C  B  C  B  
S/ 

necunoscută 

F 1160 Zingel streber  P        R    C  B  C  B  
N/ 

necunoscută 

I 1088 

Cerambyx 

cerdo  

P  30  1373  i  R  G  C  C  B  C  N/în scădere 

I 4045 

Coenagrion 

ornatum 

P        R    B  B  C  B  În scădere 

I 1074 

Eriogaster 

catax 

P  163  639  i  P  G  C  B  C  B  
N/ 

necunoscută 

I 1065 

Euphydryas 

aurinia 

P        P    C  B  C  B  În scădere 

I 1082 

Graphoderus 

bilineatus 

P        P    C  B  C  B  Necunoscută 

I 4036 

Leptidea 

morsei  

P        P    B  B  C  B  În creștere 

I 1083 

Lucanus 

cervus  

P        R    C  B  C  B  S/în scădere 

I 1060 

Lycaena 

dispar 

P  303  684  i  C  G  C  B  C  B  
S/ 

Necunoscută 

I 4038 Lycaena helle P  8    i  V  G  C  C  A  C  N/în scădere 

I 1059 

Maculinea 

teleius  

P        P    B  B  C  B  Necunoscută 

I 1037 Ophiogomphus P            C  B  C  B  Stabilă 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1188
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20bombina
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20bombina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1993
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20dobrogicus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20dobrogicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1130
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aspius%20aspius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5264
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbus%20carpathicus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbus%20carpathicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6963
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20%20taenia%20Complex
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20%20taenia%20Complex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Misgurnus%20fossilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Misgurnus%20fossilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhodeus%20amarus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhodeus%20amarus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6143
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20kesslerii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20kesslerii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5329
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20vladykovi
https://eunis.eea.europa.eu/species/Romanogobio%20vladykovi
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1114
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rutilus%20pigus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/5197
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sabanejewia%20balcanica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sabanejewia%20balcanica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Zingel%20streber
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4045
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coenagrion%20ornatum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coenagrion%20ornatum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eriogaster%20catax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eriogaster%20catax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1065
https://eunis.eea.europa.eu/species/Euphydryas%20aurinia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Euphydryas%20aurinia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Graphoderus%20bilineatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Graphoderus%20bilineatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Leptidea%20morsei
https://eunis.eea.europa.eu/species/Leptidea%20morsei
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1083
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lucanus%20cervus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lucanus%20cervus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lycaena%20dispar
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lycaena%20dispar
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4038
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lycaena%20helle
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Maculinea%20teleius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Maculinea%20teleius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1037
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophiogomphus%20cecilia
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cecilia  

I 1032 Unio crassus  P        P    C  B  C  B  
S/ 

necunoscută 

M 1308 

Barbastella 

barbastellus 

P  84  150  i  P  G  C  A  B  B  F/în scădere 

M 1355 Lutra lutra  P  24  37  i  C  G  C  A  C  A  S/în scădere 

M 1310 

Miniopterus 

schreibersii  

P  437  500  i  P  G  C  A  B  B  F/în scădere 

M 1323 

Myotis 

bechsteinii 

R        P    C  B  C  C  N/în scădere 

M 1323 

Myotis 

bechsteinii 

P  6  50  i  R  G  C  C  A  C  N/în scădere 

M 1307 Myotis blythii  R        P    D        S/în scădere 

M 1307 Myotis blythii  P  50  150  i  P  G  C  B  B  B  S/în scădere 

M 1318 

Myotis 

dasycneme  

P  15  50  i  P  G  C  B  B  B  S/în scădere 

M 1321 

Myotis 

emarginatus 

P  7  100  i  R  G  C  C  B  C  N/stabilă 

M 1324 Myotis myotis  P  84  150  i  P  G  C  B  B  B  S/stabilă 

M 1304 

Rhinolophus 

ferrumequinum  

P  3  15  i  V  G  C  C  A  C  N/în scădere 

M 1303 

Rhinolophus 

hipposideros 

P  1  10  i  V  G  D        N/în scădere 

P 1898 

Eleocharis 

carniolica  

P        R    B  B  C  B  Necunoscută 

P 4097 

Iris aphylla 

ssp. hungarica 

P  16450  17000  i  P  G  B  A  A  A  În scădere 

P 1428 

Marsilea 

quadrifolia 

P  16000    i  P  G  C  A  B  A  În scădere 

R 1220 

Emys 

orbicularis 
P  2000    i  C  G  C  A  C  A  

F/ 

Nescunoscută 

Grup: A = Amfibieni, B = Păsări (Birds), F = Pești (Fish), I = Nevertebrate (Invertebrates), M = 

Mamifere, P = Plante, R = Reptile 

Tip: p = permanent, r = reproducere/cuibărit, c = concentrare, w = iernat (wintering) 

Unitate: i = indivizi, p = perechi  

Categorii abundență (Cat.): C = comun, R = rar, V = Foarte rar (very rare), P = prezent, DD = 

Lipsă date (Data deficient) 

Calitate date: G = Bună (Good), bazată pe studii; M = Moderat bazată pe date parțiale și 

extrapolări; P = Slabă (Poor), bazată pe estimări; VP = Foarte slabe (Very poor)  

Evaluare stare de conservare: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat/Satisfăcătoare, C – 

Nefavorabilă-rea/Nesatisfăcătoare 

Stare de conservare conform Plan de management: F – Favorabilă (se menține prin non-

intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent), S – Satisfăcătoare 

(îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica 

reconstrucții ecologice), N – Nefavorabilă (degradată din cauza unor intervenții antropice, dar 

recuperabil cu intervenții de reconstrucție ecologică). 

 

Referitor la presiunile și amenințările care afectează sau pot afecta integritatea sitului sau 

stare de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar, formularul standard a 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophiogomphus%20cecilia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1032
https://eunis.eea.europa.eu/species/Unio%20crassus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1308
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbastella%20barbastellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miniopterus%20schreibersii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1323
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20bechsteinii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20bechsteinii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1323
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20bechsteinii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20bechsteinii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20blythii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20blythii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1318
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20dasycneme
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20dasycneme
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20emarginatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20emarginatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1324
https://eunis.eea.europa.eu/species/Myotis%20myotis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1304
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20ferrumequinum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1303
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhinolophus%20hipposideros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1898
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eleocharis%20carniolica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eleocharis%20carniolica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Iris%20aphylla%20ssp.%20hungarica
https://eunis.eea.europa.eu/species/Iris%20aphylla%20ssp.%20hungarica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1428
https://eunis.eea.europa.eu/species/Marsilea%20quadrifolia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Marsilea%20quadrifolia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1220
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identificat că modificarea structurii cursurilor de apă continentale poate produce un impact 

negativ cu efect mare asupra sitului, dacă provine din interiorul sitului. Alte forme de impact 

negativ (în principal cu efect mediu sau mic) sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabel 10 - Lista presiunilor și amenințărilor identificate în formular standard al sitului ROSCI0214 Râul 

Tur 

Efect 
Presiuni și 

amenințări (cod) 
Denumire presiuni și amenințări 

interior/ 

exterior 

[i|o|b] 

M A01 Cultivare i 

M A03 Cosire/tăiere a pășunii i 

M A07 
Utilizarea produselor biocide/hormoni și substante 

chimice 
o 

M A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) o 

M A04 Pășunat i 

M B03 
Exploatarea forestieră fără replantare sau refacere 

naturală 

i 

M J01 Focul și combaterea incendiilor i 

M F03.01 Vânătoare i 

M E03.01 
Depozitarea deseurilor menajere/deseurilor provenite 

din baze de agrement 

i 

M D01.02 Drumuri, autostrăzi o 

H J02.05.02 Modificarea structurii cursurilor de apă continentale i 

L I01 Specii invazive non-native (alogene) 
i 

Efect: H = Mare (high), M = Mediu (medium), L = Mic (low); 

Interior/exterior: I = in (interior), O = exterior (out), B = Ambele (both); 

 

 Au fost identificate și forme de impact/activități care produc efecte pozitive. Este vorba 

despre G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a timpului liber, activități recreative și 

J02.01.01 polderizare – îndiguire în vederea creării unei incinte agricole, silvice și piscicole etc. 

desfășurate în interiorul sitului. 

 

ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului 

În perioada migraţiilor, zonele umede din aria protejată devin loc de pasaj pentru 

numeroase păsări, observându-se atât specii sudice, cât și nordice (unele fiind rarităţi 

ornitologice sau specii vulnerabile). Totodată, habitatele sitului oferă condiţii optime de cuibărit 

unui număr semnificativ de specii de păsări, multe dintre ele protejate la nivel european. Acesta 

este motivul pentru care situl ROSCI0214 Râul Tur se suprapune în totalitate, cu o arie naturală 

de protecție avifaunistică, ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului, ce a fost instituită prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, 

ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.  

Cu o suprafață de 20.537,80 ha, ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului, găzduiește un 

număr impresionant de specii de păsări dependente de zonele umede dintre care se numără: 
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Acrocephalus melanopogon, Acrocephalus schoenobaenus, Anas acuta, Ardeola ralloides, 

Botaurus stellaris, Calidris alpina, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Ixobrychus minutus, Larus 

canus, Limosa limosa, Mergus merganser, Ardea cinerea, Nycticorax nycticorax. Pe lângă 

abundența de păsări de apă, în sit predomină și speciile de răpitoare de zi și de noapte precum: 

Falco subbuteo, Cicus pygargus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Buteo lagopus, Asio 

otus, Milvus migrans. 

 

Tabel 11 - Lista speciilor de păsări de interes comunitar desemnate sitului ROSPA0068 Lunca Inferioară 

a Turului 

Specii Populație în sit Evaluare în sit Stare de 

conservare 

cf. PM și 

trend cf. 

IUCN 

Cod 

  

Denumire 

științifică 

  

Tip 

  

Mărime Unit 

  

Cat. 

  

Cal. 

date 

  

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

A086 Accipiter nisus  R  2  8  i  P  DD  D        Stabilă 

A293 

Acrocephalus 

melanopogon 

R  5  10  p  C    C  B  B  B  N/Stabilă 

A296 

Acrocephalus 

palustris  

R        C    D        În creștere 

A295 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

R        C    D        În scădere 

A297 

Acrocephalus 

scirpaceus 

R        C    D        În scădere 

A168 Actitis hypoleucos C   15 20  i  C    D        S/în scădere 

A247 Alauda arvensis R  8571  15259  i  C    D        S/în scădere 

A229 Alcedo atthis R  10  20  p  P  G  C  B  C  B  
S/ 

Necunoscută 

A054 Anas acuta C        C    D        În scădere 

A056 Anas clypeata C        C    D        În scădere 

A052 Anas crecca  C        C    D         

A050 Anas penelope C        C    D        În scădere 

A053 

Anas 

platyrhynchos 

R        C    D        În scădere 

A053 

Anas 

platyrhynchos 

C        C    D        În scădere 

A055 Anas querquedula R        C    D        În scădere 

A055 Anas querquedula C        C    D        În scădere 

A051 Anas strepera  C        C    D        În creștere 

A051 Anas strepera  R        V    D        În creștere 

A041 Anser albifrons C        R    D        Stabilă 

A043 Anser anser C        R    D        În creștere 

A256 Anthus trivialis  R        R    D        În scădere 

A089 Aquila pomarina R  2  3  p  R  G  C  C  C  C  
N/ 

Necunoscută 

A028 Ardea cinerea R  100  120  i  R    D        În scădere 

A028 Ardea cinerea C        C    D        În scădere 

A029 Ardea purpurea R  2  4  p  R    C  B  C  C  N/în scădere 

A024 Ardeola ralloides  R  1  1  p  R    D        În scădere 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A086
https://eunis.eea.europa.eu/species/Accipiter%20nisus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A293
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20melanopogon
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20melanopogon
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A296
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20palustris
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20palustris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A295
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20schoenobaenus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20schoenobaenus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A297
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20scirpaceus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Acrocephalus%20scirpaceus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A168
https://eunis.eea.europa.eu/species/Actitis%20hypoleucos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A247
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alauda%20arvensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A054
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20acuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20clypeata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20crecca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20penelope
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A041
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A256
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20trivialis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A089
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20pomarina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A029
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20purpurea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A024
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardeola%20ralloides
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A221 Asio otus R  12  22  i  C    D        În scădere 

A059 Aythya ferina R        C    D        În scădere 

A059 Aythya ferina C        C    D        În scădere 

A061 Aythya fuligula C        C    D        Stabilă 

A060 Aythya nyroca R  4  8  p  R    C  B  C  B  În scădere 

A021 Botaurus stellaris  R  4  6  p  R  G  C  B  C  B  N/în scădere 

A215 Bubo bubo P  1  2  p  R    C  B  C  B  S/în scădere 

A087 Buteo buteo W  2  8  i  C    D        S/în creștere 

A087 Buteo buteo R   50 80  i  C    D        S/în creștere 

A088 Buteo lagopus W        C    D        Stabilă 

A149 Calidris alpina  C        C    D        În scădere 

A147 Calidris ferruginea  C        R    D        În creștere 

A145 Calidris minuta  C        C    D        În scădere 

A366 

Carduelis 

cannabina 

R        R    D        În scădere 

A364 

Carduelis 

carduelis 

R        C    D        Stabilă 

A363 Carduelis chloris  R        C    D        În scădere 

A136 Charadrius dubius R        R    D        Stabilă 

A136 Charadrius dubius C        C    D        Stabilă 

A196 

Chlidonias 

hybridus 

R  80  120  p  R  G  C  B  C  B  N/Stabilă 

A031 Ciconia ciconia R  125  175  p  C  G  C  B  C  B  S/în creștere 

A030 Ciconia nigra R  5  8  p  P  G  C  C  C  C  
N/ 

Necunoscută 

A030 Ciconia nigra C  20  40  i  C    C  B  C  B  
N/ 

Necunoscută 

A080 Circaetus gallicus  R  1  2  p  P    C  B  C  B  Stabilă 

A081 Circus aeruginosus  R  15  27  p  P  G  C  C  C  C  N/în creștere 

A084 Circus pygargus R  1  2  p  C    B  B  C  B  În scădere 

A373 

Coccothraustes 

coccothraustes 

R        C    D        Stabilă 

A207 Columba oenas R        R    D        Stabilă 

A208 Columba palumbus  R        C    D        În creștere 

A113 Coturnix coturnix  R        C    D        În scădere 

A122 Crex crex  R  16  20  p  R  G  C  C  C  C  N/Stabilă 

A212 Cuculus canorus R        C    D        În scădere 

A036 Cygnus olor C        R    D        În creștere 

A253 Delichon urbica R        C    D        În scădere 

A238 

Dendrocopos 

medius 

P  180  240  p  P  G  C  C  C  C  N/în creștere 

A429 

Dendrocopos 

syriacus  

P  25  40  p  C    C  B  C  C  În creștere 

A236 Dryocopus martius P  15  25  p  P  G  C  B  C  B  S/în creștere 

A026 Egretta garzetta  R  12  18  p  C    C  B  C  C  În creștere 

A269 Erithacus rubecula R        C    D        Stabilă 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A221
https://eunis.eea.europa.eu/species/Asio%20otus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A061
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20fuligula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A021
https://eunis.eea.europa.eu/species/Botaurus%20stellaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20lagopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A149
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20alpina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A147
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20ferruginea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20minuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A366
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20cannabina
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20cannabina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A364
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20carduelis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20carduelis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Carduelis%20chloris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A080
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circaetus%20gallicus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A084
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20pygargus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A373
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coccothraustes%20coccothraustes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coccothraustes%20coccothraustes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A207
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20oenas
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A208
https://eunis.eea.europa.eu/species/Columba%20palumbus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A113
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coturnix%20coturnix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A212
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cuculus%20canorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A253
https://eunis.eea.europa.eu/species/Delichon%20urbica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A238
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A429
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A269
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erithacus%20rubecula
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A099 Falco subbuteo R  8  12  i  C    D        În scădere 

A096 Falco tinnunculus R        C    D        În scădere 

A359 Fringilla coelebs R        C    D        În scădere 

A125 Fulica atra R        C    D        În scădere 

A125 Fulica atra C        C    D        În scădere 

A244 Galerida cristata  P        C    D        În scădere 

A153 

Gallinago 

gallinago 

C        C    D        În scădere 

A123 

Gallinula 

chloropus 

R        C    D        Stabilă 

A251 Hirundo rustica  R        C    D        În scădere 

A022 Ixobrychus minutus R  25  35  p  R    C  B  C  B  N/în scădere 

A233 Jynx torquilla R        R    D        În scădere 

A338 Lanius collurio  R  400  700  p  C    D        S/în scădere 

A339 Lanius minor R  80  150  p  R    D        S/în scădere 

A459 Larus cachinnans C        C    D        În creștere 

A182 Larus canus C        R    D        Stabilă 

A176 

Larus 

melanocephalus 

C        V    D        Stabilă 

A177 Larus minutus C        V    D        În creștere 

A179 Larus ridibundus  C        C    D        În scădere 

A156 Limosa limosa  C        C    D        În scădere 

A291 

Locustella 

fluviatilis  

R        C    D        Stabilă 

A292 

Locustella 

luscinioides 

R        C    D        În scădere 

A246 Lullula arborea R  40  60  p  C    D        S/în creștere 

A271 

Luscinia 

megarhynchos 

R        C    D        În creștere 

A070 Mergus merganser  C        V    D        În creștere 

A383 Miliaria calandra  R        C    D        În scădere 

A073 Milvus migrans  R  2  4  p  R    C  B  C  B  Stabilă 

A262 Motacilla alba R        C    D        În scădere 

A260 Motacilla flava  R   2461 9382    C    D        S/în scădere 

A319 Muscicapa striata  R        C    D        În scădere 

A160 Numenius arquata C        C    D        În scădere 

A023 

Nycticorax 

nycticorax  

R  25  30  p  C    C  B  C  B  N/în scădere 

A337 Oriolus oriolus  R        R    D        Stabilă 

A214 Otus scops R  10  16  i  R    D        În scădere 

A072 Pernis apivorus R  3  4  p  C    C  B  C  C  S/Stabilă 

A273 

Phoenicurus 

ochruros 

R        C    D        Stabilă 

A274 

Phoenicurus 

phoenicurus 

R        R    D        În creștere 

A315 

Phylloscopus 

collybita  

R        C    D        În creștere 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A359
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fringilla%20coelebs
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A244
https://eunis.eea.europa.eu/species/Galerida%20cristata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A153
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinago%20gallinago
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A123
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinula%20chloropus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gallinula%20chloropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A251
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hirundo%20rustica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A233
https://eunis.eea.europa.eu/species/Jynx%20torquilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A459
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A182
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A176
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20melanocephalus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20melanocephalus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A177
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20limosa
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A291
https://eunis.eea.europa.eu/species/Locustella%20fluviatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Locustella%20fluviatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A292
https://eunis.eea.europa.eu/species/Locustella%20luscinioides
https://eunis.eea.europa.eu/species/Locustella%20luscinioides
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A271
https://eunis.eea.europa.eu/species/Luscinia%20megarhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Luscinia%20megarhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A070
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A383
https://eunis.eea.europa.eu/species/Miliaria%20calandra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A262
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A260
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20flava
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A319
https://eunis.eea.europa.eu/species/Muscicapa%20striata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A160
https://eunis.eea.europa.eu/species/Numenius%20arquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A337
https://eunis.eea.europa.eu/species/Oriolus%20oriolus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A214
https://eunis.eea.europa.eu/species/Otus%20scops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A273
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20ochruros
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20ochruros
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A274
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20phoenicurus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phoenicurus%20phoenicurus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A315
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20collybita
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20collybita
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A314 

Phylloscopus 

sibilatrix  

R        R    D        În scădere 

A234 Picus canus P  6  9  p  P  M  D        S/în scădere 

A140 Pluvialis apricaria  C        V    D        În scădere 

A005 Podiceps cristatus R  30  50  i  R    D        În scădere 

A005 Podiceps cristatus C        C    D        În scădere 

A006 Podiceps grisegena R        C    D        În scădere 

A006 Podiceps grisegena C        V    D        În scădere 

A118 Rallus aquaticus  R        C    D        În scădere 

A336 Remiz pendulinus R        R    D        În creștere 

A275 Saxicola rubetra R        R    D        În scădere 

A276 Saxicola torquata R        C    D        În scădere 

A155 Scolopax rusticola  R        V    D        Stabilă 

A361 Serinus serinus  R        C    D        În scădere 

A210 Streptopelia turtur  R        R    D        În scădere 

A351 Sturnus vulgaris R        C    D        În scădere 

A311 Sylvia atricapilla R        C    D        În creștere 

A310 Sylvia borin R        R    D        În scădere 

A309 Sylvia communis R        C    D        În scădere 

A308 Sylvia curruca R        C    D        În creștere 

A004 

Tachybaptus 

ruficollis  

R  10  30  i  C    C  B  C  B  În scădere 

A004 

Tachybaptus 

ruficollis  

C        C    C  B  C  B  În scădere 

A164 Tringa nebularia C        C    D        Stabilă 

A165 Tringa ochropus C        C    D        Stabilă 

A163 Tringa stagnatilis  C        V    D        În scădere 

A162 Tringa totanus C        R    D        În scădere 

A162 Tringa totanus R        V    D        În scădere 

A283 Turdus merula  R        C    D        Stabilă 

A285 Turdus philomelos  R        R    D        În scădere 

A284 Turdus pilaris  W        C    D        Stabilă 

A287 Turdus viscivorus  R        C    D        În scădere 

A232 Upupa epops R        C    D        În scădere 

A142 Vanellus vanellus R  18  33  p  P  G  C  B  C  B  N/în scădere 

A142 Vanellus vanellus C   20 40    C    D        N/în scădere 

Tip: p = permanent, r = reproducere/cuibărit, c = concentrare, w = iernat (wintering) 

Unitate: i = indivizi, p = perechi sau altele (masculi – males) 

Categorii abundență (Cat.): C = comun, R = rar, V = Foarte rar (very rare), P = prezent, DD = 

Lipsă date (Data deficient) 

Calitate date: G = Bună (Good), bazată pe studii; M = Moderat bazată pe date parțiale și 

extrapolări; P = Slabă (Poor), bazată pe estimări; VP = Foarte slabe (Very poor)  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A314
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20sibilatrix
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phylloscopus%20sibilatrix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A140
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A006
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20grisegena
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A006
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20grisegena
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A118
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rallus%20aquaticus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A336
https://eunis.eea.europa.eu/species/Remiz%20pendulinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A275
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20rubetra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A276
https://eunis.eea.europa.eu/species/Saxicola%20torquata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A155
https://eunis.eea.europa.eu/species/Scolopax%20rusticola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A361
https://eunis.eea.europa.eu/species/Serinus%20serinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A210
https://eunis.eea.europa.eu/species/Streptopelia%20turtur
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A351
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sturnus%20vulgaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A311
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20atricapilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A310
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20borin
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A309
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20communis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A308
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20curruca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A164
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20nebularia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A165
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20ochropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A163
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20stagnatilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20merula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A285
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20philomelos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A284
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20pilaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A287
https://eunis.eea.europa.eu/species/Turdus%20viscivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A232
https://eunis.eea.europa.eu/species/Upupa%20epops
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
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Evaluare stare de conservare: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat/Satisfăcătoare, C – 

Nefavorabilă-rea/Nesatisfăcătoare 

Stare de conservare conform Plan de management: F – Favorabilă (se menține prin non-

intervenție sau prin același tip de management ca până în prezent), S – Satisfăcătoare 

(îmbunătățirea stării de conservare se poate face cu măsuri de management fără a implica 

reconstrucții ecologice), N – Nefavorabilă (degradată din cauza unor intervenții antropice, dar 

recuperabil cu intervenții de reconstrucție ecologică). 

 

Din punct de vedere a presiunilor identificate prin formularul standard, forme cu efect 

mare asupra sitului (pozitiv sau negativ) nu au fost menționate, doar cu efect mediu sau mic. 

Acestea sunt: 

Tabel 12 - Lista presiunilor și amenințărilor identificate în formular standard al sitului ROSPA0068 

Lunca Inferioară a Turului 

Efect 
Presiuni și 

amenințări (cod) 
Denumire presiuni și amenințări 

interior/ 

exterior 

[i|o|b] 

M A01 Cultivare i 

M A07 
Utilizarea produselor biocide/hormoni și substante 

chimice 
i 

M A08 Fertilizarea (cu îngrășământ) i 

M A04 Pășunat i 

M A10 Restructurarea deținerii terenului agricol i 

L B03 
Exploatarea forestieră fără replantare sau refacere 

naturală 
o 

M J01 Focul și combaterea incendiilor i 

M F03.01 Vânătoare i 

M E03.01 
Depozitarea deseurilor menajere/deseurilor provenite 

din baze de agrement 
i 

M D01.02 Drumuri, autostrăzi o 

M H01 
Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine 

și salmastre) 
o 

Efect: H = Mare (high), M = Mediu (medium), L = Mic (low); 

Interior/exterior: I = in (interior), O = exterior (out), B = Ambele (both); 

 

În plus față de acestea, au fost identificate și activități care produc efecte pozitive cu efect 

mic, respective mediu. Este vorba despre G01 Sport în aer liber și activități de petrecere a 

timpului liber, activități recreative și J02.01.01 polderizare – îndiguire în vederea creării unei 

incinte agricole, silvice și piscicole etc. desfășurate în interiorul sitului. 

 

Toate acestea specii și habitate de interes comunitar desemnate și identificate atribuie 

siturilor ROSPA0068 și ROSCI0214 un rol ecologic important, zona reprezentând un coridor ce 

conectează trei bioregiuni, alpină, continentală şi panonică. Suprapusă cu acestea, dar cu o 

suprafață mai restrânsă regăsim şi Rezervaţia Naturală Râul Tur. Mai mult, suprafața suprapusă 
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cu siturile de interes comunitar a fost confirmată de către KBA (Key Biodiversity Areas) ca IBA 

(Important Bird Area) regională (http://www.keybiodiversityareas.org/kba-data).  

 

RONPA0697 (VII.10) Rezervația naturală Râul Tur 

Rezervația naturală Râul Tur, arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a 

IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată pe teritoriul administrativ al UAT-urilor 

Călinești-Oaș, Gherța Mică, Livada, Turulung, Halmeu, Agriș, Porumbești, Micula și Lazuri, ce 

cuprinde pășuni și fânețe, fânețe împădurite cu o bogată floră și faună, heleștee și habitate cu o 

deosebită importanță avifaunistică. 

Precum se precizează mai în sus, în proximitatea lucrărilor pe teritoriul României, nu mai 

există alte zone protejate. În schimb, pe granița cu Ungaria, complexul de arii protejate Râul Tur 

se învecinează cu rezervația peisagistică Szatmár – Bereg, situl de importanță comunitară HUHN 

20054 Csaholc – Garbolc și aria de protecție specială avifaunistică HUHN 10001 Szatmár – 

Bereg. 

 

HUHN20054 Csaholc – Garbolc 

 Situl de interes comunitar HUHN20054 Csaholc – Garbolc face parte din rețeaua Natura 

2000 și a fost desemnată pentru prezența a 7 habitate de interes comunitar, dintre care 2 habitate 

sunt prioritare, 4 specii de pești, o specie de amfibian, o specie de reptile, 7 specii de 

nevertebrate și o specie de mamifer.  

Tabel 13 - Lista habitatelor de interes comunitar desemnate sitului HUHN20054 Csaholc - Garbolc 

Cod 

  

Denumire 

  

Acoperire 

(ha) 

  

Cal. 

date 

  

A|B|C|D A|B|C 

Reprezent. 
Supraf. 

rel. 
Cons. Global 

6410  

Pajiști cu Molinia pe soluri 

calcaroase, turboase sau argilos-

nămoloase 

3.52  G  D        

6440  Pajişti aluviale cu Cnidion dubii 1331  G  B  C  C  B  

6510  

Fâneţe de joasă altitudine 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

66  G  B  C  B  B  

6520  Fânețe montane 186.5  G  D        

91E0*  

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa 

şi Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

40.21  G  B  C  B  B  

91F0  

Păduri ripariene mixte cu Quercus 

robur, Ulmus laevis, Fraxinus 

excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor 

râuri (Ulmenion minoris) 

251.7  G  A  C  C  B  

91G0*  

 Păduri panonice cu Quercus 

petraea și Carpinus betulus 
210.5  G  B  C  C  C  

 

Habitatul prioritar 91G0* − Păduri panonice cu Quercus petraea și Carpinus betulus este 

caracteristic bioregiunii panonice și este întâlnit atât pe soluri calcaroase, cât și silicioase. El 

http://www.keybiodiversityareas.org/kba-data
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6410
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6440
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6510
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6520
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91E0
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91F0
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91G0
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apare pe văi umbroase și umede, în pantă, în special pe solurile humice, dar și pe vârfurile de 

deal cu substraturi oligotrofe superficiale. Celelalte habitate enumerate au fost identificate și pe 

teritoriul sitului ROSCI0214 Râul Tur.  

Speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl HUHN20054 Csaholc – 

Garbolc sunt: Lutra lutra, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Misgurnus fossilis, Bombina 

bombina, Emys orbicularis, Euphydryas maturna, Leucorrhinia pectoralis, Gortyna borelii 

lunata, Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Eriogaster catax, Cerambyx cerdo, Lycaena 

dispar. Babușca de Tur (Rutilus pigus) este o specie endemică pentru râul Tur care se găsește în 

ambele situri de interes comunitar ROSCI0214 și HUHN20054.  

Tabel 14. Lista speciilor de interes comunitar desemnate pentru situl HUHN20054 Csaholc – Garbolc 

Specii Populație în sit Evaluare în sit 

Grup 

  

Cod 

  

Denumire 

științifică 

  

Tip 

  

Mărime Unit Cat. 
Cal. 

date 
A|B|C|D A|B|C 

Min Max       Pop. Con. Iso. Glo. 

I 4056 Anisus vorticulus  p        P  P  D        

F 1130 Aspius aspius  p        P  P  D        

A 1188 Bombina bombina  p        R  M  C  B  C  B  

I 1088 Cerambyx cerdo  p  1000  5000  i    M  C  C  C  B  

F 1149 Cobitis taenia  p        P  M  C  B  C  B  

R 1220 Emys orbicularis  p        R  M  C  B  C  B  

I 1074 Eriogaster catax  p        R  P  C  B  A  B  

F 1124 

Gobio 

albipinnatus 

p        V  M  C  B  C  B  

I 4035 

Gortyna borelii 

lunata 

p  500  1000  i    P  C  B  B  B  

I 1052 

Hypodryas 

maturna 

p  5000  10000 i    M  C  C  B  C  

I 4050 Isophya stysi p        P  P  D        

I 1042 

Leucorrhinia 

pectoralis 

p        R  M  D        

I 1083 Lucanus cervus  p        P  M  D        

M 1355 Lutra lutra  p  5  20  i    P  C  B  C  B  

I 1060 Lycaena dispar p  3000  10000 i    P  C  B  A  B  

I 1059 Maculinea teleius  p  1000  2000  i    P  C  B  B  B  

F 1145 Misgurnus fossilis  p        P  M  C  C  C  C  

I 4052 

Odontopodisma 

rubripes 

p        P  P  C  C  C  C  

I 1037 

Ophiogomphus 

cecilia  

p        R  M  D        

F 1134 Rhodeus amarus  p        P  M  C  B  C  B  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anisus%20vorticulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1130
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aspius%20aspius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1188
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20bombina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1088
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cerambyx%20cerdo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1149
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20taenia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1220
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emys%20orbicularis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1074
https://eunis.eea.europa.eu/species/Eriogaster%20catax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1124
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gobio%20albipinnatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gobio%20albipinnatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4035
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gortyna%20borelii%20lunata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gortyna%20borelii%20lunata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hypodryas%20maturna
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hypodryas%20maturna
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Isophya%20stysi
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1042
https://eunis.eea.europa.eu/species/Leucorrhinia%20pectoralis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Leucorrhinia%20pectoralis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1083
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lucanus%20cervus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lycaena%20dispar
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Maculinea%20teleius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Misgurnus%20fossilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/4052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Odontopodisma%20rubripes
https://eunis.eea.europa.eu/species/Odontopodisma%20rubripes
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1037
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophiogomphus%20cecilia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ophiogomphus%20cecilia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1134
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rhodeus%20sericeus%20amarus
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F 1114 Rutilus pigus  p        V  M  C  B  A  B  

I 1032 Unio crassus  p        P  P  D        

Grup: A = Amfibieni, B = Păsări (Birds), F = Pești (Fish), I = Nevertebrate (Invertebrates), M = 

Mamifere, P = Plante, R = Reptile 

Tip: p = permanent, r = reproducere/cuibărit, c = concentrare, w = iernat (wintering) 

Unitate: i = indivizi, p = perechi  

Categorii abundență (Cat.): C = comun, R = rar, V = Foarte rar (very rare), P = prezent, DD = 

Lipsă date (Data deficient) 

Calitate date: G = Bună (Good), bazată pe studii; M = Moderat bazată pe date parțiale și 

extrapolări; P = Slabă (Poor), bazată pe estimări; VP = Foarte slabe (Very poor)  

Evaluare stare de conservare: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat/Satisfăcătoare, C – 

Nefavorabilă-rea/Nesatisfăcătoare 

 

 Referitor la presiunile și amenințările identificate, formularul standard al sitului conține o 

listă cu formele de impact care pot afecta integritatea sitului, în funcție de localizarea acestora. 

Lista este prezentată și în cadrul acestui studiu. 

Tabel 15 - Lista presiunilor și amenințărilor identificate în formular standard al sitului HUHN20054 

Csaholc – Garbolc 

Efect 
Presiuni și 

amenințări (cod) 
Denumire presiuni și amenințări 

interior/exterior 

[i|o|b] 

L A03.01 Cosire intensivă sau intensificarea cosirii  i 

L A04.01 Pășunatul intensiv  i 

M A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului  i 

M B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației  i 

M B02.02 Curățarea pădurii  i 

L B02.04 Îndepărtarea arborilor uscați sau în curs de uscare  o 

M B07 Alte activități silvice decât cele listate mai sus  o 

L G05.11 Moartea sau rănirea prin coliziune  o 

L I01 Specii invazive non-native (alogene)  i 

L J02.10 
Managementul vegetației acvatice și de mal în scopul 

drenării 
i 

L J02.11.01 Descărcarea, depozitarea materialului dragat  i 

M K01.03 Secare  b 

L K02.01 Schimbarea compoziției de specii (succesiune) i 

L K02.02 Acumularea de material organic  i 

L M01.02 Secete și precipitații reduse o 

L XO Presiunile și amenințările din afara țării  o 

Efect: H = Mare (high), M = Mediu (medium), L = Mic (low); 

Interior/exterior: I = in (interior), O = exterior (out), B = Ambele (both); 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1114
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rutilus%20pigus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1032
https://eunis.eea.europa.eu/species/Unio%20crassus
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Impactul pozitiv cu efect mediu este datorat desfășurării activităților A04 pășunat în 

interiorul sitului, respectiv A10.01 îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufișurilor din 

afara limitelor sitului. 

 

HUHN10001 Szatmár – Bereg 

Este o arie de protecție specială avifaunistică situată în bioregiunea panonică și se întinde 

pe o suprafață de 52.847,77 ha. Pe teritoriul sitului se află cea mai mare și stabilă populație de 

cristel de câmp (Crex crex) de pe teritoriul Ungariei. Cea mai mare parte a zonei a fost inundată 

de râul Tisa, oferind habitate pentru Ciconia nigra, Pernis apivorus, Alcedo atthis etc. 

Tabel 16. Lista speciilor de păsări de interes comunitar și a efectivelor desemnate sitului HUHN10001 

Szatmar-Bereg 

Specii Populație în sit Evaluare în sit 

Cod 

  

Denumire științifică 

  

Tip 

  

Mărime Unit 

  

Cat. 

  

Cal. 

date 

  

A|B|C|D A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

A229 Alcedo atthis r  150  200  p    M  A  C  C  A  

A255 Anthus campestris p        P  P  D        

A029 Ardea purpurea r  1  5  p    M  D        

A222 Asio flammeus r    10  p    P  C  B  B  B  

A060 Aythya nyroca r  10  15  p    P  C  B  C  B  

A021 Botaurus stellaris  r  30  50  p    P  B  B  C  B  

A215 Bubo bubo p  1  2  p    G  B  B  B  B  

A224 

Caprimulgus 

europaeus 

p        P  P  D        

A196 Chlidonias hybridus r  30  40  p    M  C  B  C  B  

A031 Ciconia ciconia r  100  150  p    G  C  B  C  B  

A030 Ciconia nigra r  20  25  p    G  B  B  C  B  

A081 Circus aeruginosus  r  100  150  p    M  B  C  C  C  

A082 Circus cyaneus  w  50  100  i    P  B  B  C  B  

A084 Circus pygargus r  3  6  p    M  B  B  C  B  

A231 Coracias garrulus  r    2  p    G  D        

A122 Crex crex  r  30  300  p    G  A  B  C  B  

A238 Dendrocopos medius p  100  200  p    P  B  B  B  B  

A429 Dendrocopos syriacus  p  100  500  p    P  B  B  C  B  

A236 Dryocopus martius p  80  100  p    P  C  C  C  C  

A511 Falco cherrug r    1  p    M  D        

A321 Ficedula albicollis r        P  P  D        

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A255
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A029
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20purpurea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A222
https://eunis.eea.europa.eu/species/Asio%20flammeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A021
https://eunis.eea.europa.eu/species/Botaurus%20stellaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A084
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20pygargus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A231
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coracias%20garrulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A238
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20medius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A429
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A511
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20cherrug
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20albicollis
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A075 Haliaeetus albicilla  w  2  5  i    P  C  B  C  B  

A075 Haliaeetus albicilla  r  1  2  p    G  C  B  C  B  

A022 Ixobrychus minutus r  30  50  p    P  C  B  C  B  

A338 Lanius collurio  r  500  1000  p    P  C  B  C  B  

A339 Lanius minor r  60  80  p    P  B  C  C  B  

A246 Lullula arborea r    5  p    P  D        

A073 Milvus migrans  r  1  2  p    M  C  C  C  C  

A023 Nycticorax nycticorax  r  60  70  p    M  B  B  C  B  

A072 Pernis apivorus r  10  20  p    M  C  B  C  B  

A234 Picus canus p  30  40  p    P  C  C  B  C  

A120 Porzana parva r        P  P  D        

A119 Porzana porzana r        P  P  D        

A195 Sterna albifrons c        V  DD  D        

A193 Sterna hirundo r        P  P  D        

A307 Sylvia nisoria  r  600  800  p    P  C  B  C  C  

Tip: p = permanent, r = reproducere/cuibărit, c = concentrare, w = iernat (wintering) 

Unitate: i = indivizi, p = perechi sau altele (masculi – males) 

Categorii abundență (Cat.): C = comun, R = rar, V = Foarte rar (very rare), P = prezent, DD = 

Lipsă date (Data deficient) 

Calitate date: G = Bună (Good), bazată pe studii; M = Moderat bazată pe date parțiale și 

extrapolări; P = Slabă (Poor), bazată pe estimări; VP = Foarte slabe (Very poor)  

Evaluare stare de conservare: A – Favorabilă, B – Nefavorabilă-inadecvat/Satisfăcătoare, C – 

Nefavorabilă-rea/Nesatisfăcătoare 

 

Referitor la presiunile și amenințările identificate, formularul standard al sitului conține o 

listă cu formele de impact care pot afecta integritatea sitului, în funcție de localizarea acestora. 

Lista este prezentată și în cadrul acestui studiu. 

 

Tabel 17 - Lista presiunilor și amenințărilor identificate în formular standard al sitului HUHN10001 

Szatmar – Bereg 

Efect 
Presiuni și 

amenințări (cod) 
Denumire presiuni și amenințări 

interior/exterior 

[i|o|b] 

L A03 Cosire/tăiere a pășunii  i 

L A04.01 Pășunatul intensiv  I 

M A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale, lipsa pășunatului  I 

M B02 Gestionarea și utilizarea pădurii și plantației  i 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A075
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A075
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A073
https://eunis.eea.europa.eu/species/Milvus%20migrans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A120
https://eunis.eea.europa.eu/species/Porzana%20parva
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A119
https://eunis.eea.europa.eu/species/Porzana%20porzana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A195
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20hirundo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20nisoria
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M C01.04.01 Minerit de suprafață  i 

L F02.03.02 Pescuit cu undiță  i 

M F03.01 Vânătoare  i 

L H01 
Poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine și 

salmastre)  
b 

L I01 Specii invazive non-native (alogene)  b 

L J02.03 Canalizare și deviere de apă  i 

L J02.05 Modificarea funcțiilor hidrografice, generalități  b 

H J02.12 Stăvilare, diguri, plaje artificiale, generalități  i 

M K01.03 Secare  b 

L K02 Evoluție biocenotică, succesiune  i 

L K03.05 Antagonism care decurge din introducerea de specii b 

Efect: H = Mare (high), M = Mediu (medium), L = Mic (low); 

Interior/exterior: I = in (interior), O = exterior (out), B = Ambele (both); 

 

Impactul pozitiv cu efect mediu este datorat desfășurării activității A04 pășunat în 

interiorul sitului. 

 

Zona de protecție a peisajului Szatmár – Bereg 

Zona de protecție a peisajului a fost instituită în anul 1982 și reprezintă singura zonă din 

Ungaria care menține caracteristicile vechi ale zonei, având în același timp valoare naturală, 

peisagistică și culturală importantă. Scopul instituirii l-a avut protecția și menținerea speciilor de 

plante și animale protejate, comunităților naturale de plante, caracteristicile specifice ale zonei 

(relief, ape de suprafață, pajiști și alte tipuri de suprafețe, agriculturale, forestiere) și ale altor 

factori externi. 

Suprafața protejată ajunge la o valoare de 22.246 ha, dintre care 2307 ha cu un regim de 

protecție mai strict. Referitor la utilizarea terenurilor, 35% pajiști și fânețe, 31% reprezintă 

culturi agricole, 24% păduri, 9% cursuri de apă, zone umede, canale, iar 1% zone ușor 

antropizate (grădini, livezi, iazuri etc.). 24% din suprafața totală a ariei protejate se află în 

proprietatea statului, restul fiind în proprietate privată sau de tip cooperativ.  

Teritoriul aparține în mare Pustei Ungare în cadrul suprafeței de teren din bazinul 

hidrografic al Tisei Superioare, dar cu un climat ușor diferit de cel al Pustei, fiind ușor mai rece 

și mai umed. Temperaturile medii din lunile iunie și ianuarie sunt 24 grade, respectiv -3 grade. 

Acest efect este datorat prezenței munților Carpați din proximitate.  

 

Rezervația botanică Yulivs’ka hora  

Rezervația a fost înființată în anul 1974 și are o suprafață totală de 176 ha. Din 1997 face 

parte din rezervația biosferei Carpați, alături de alte 7 complexe și rezervații botanice 

(Chornohora, Svydivets, Maramureș, Kuzii, Uhlia-Shyrokyi Luh, Valea Narcissus, rezervația 

botanică Chorna Hora). Suprafața totală a rezervației biosferei este de 53.630 ha.  

Yulivs’ka hora (gora) este localizată în sudul Ucrainei, într-unul dintre punctele cele mai 

calde din Carpații Ucrainieni. Pe teritoriul rezervației se regăsesc păduri de Quercus robur 
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(stejar) și Fagus sylvatica (fag), acestea conținând și Tillia tomentosa (tei argintiu) sau Quercus 

cerris (cer).  

În următoarele secțiuni sunt prezentate o serie de specii și habitate de interes comunitar 

aflate pe formularele standard ale celor 4 situri de interes comunitar suprapuse cu lucrările sau 

aflate în proximitate. Având în vedere numărul ridicat al speciilor și habitatelor, au fost alese 

doar a parte din liste. S-a dorit în special prezentarea celor acvatice sau care pot fi afectate de 

proiect, dar și a altor specii care utilizează alte tipuri de habitate sau au o distribuție asupra 

cărora nu vor exista efecte negative. Descrierea celor din urmă vine ca să întărească lispsa 

impactului sau prezența unui impact negativ nesemnificativ. 

 

Măsurile identificate prin Planul de management al ariilor naturale protejate cu care 

proiectul poate interfera 

1.1.1.Menținerea habitatelor de pajiști aflate în stare bună de conservare prin pășunat și cosit, cu 

respectarea încărcăturii de animale și a perioadelor de pășunat, respectiv cosit conform 

prevederilor prezentului Plan de Management. 

Nu se vor efectua lucrări de curăţire a pajiştilor în perioada 01.03 – 31.08 şi menţinerea 

tufărişului pe o suprafață de min 5 – max. 10%. 

Promovarea cosirii după data de 15 iulie dinspre interiorul parcelei spre exterior, lăsând 

bande marginale de vegetație naturală de minim 10 %, care se pot cosi după 15 

septembrie. 

 

1.1.10. Menținerea compoziției specifice a pajiștilor în acțiunile de îmbunătățire/refacere a 

productivității 

Menținerea compoziţiei specifice a pajiştilor și refacerea pajiştilor numai cu specii 

autohtone de origine locală. 

Asigurarea menținerii compoziției floristice a habitatelor de interes conservativ și a 

populațiilor de fluturi și păsări de interes comunitar legate de pajisti, prin interzicerea 

folosirii pe pajiști a îngrășămintelor chimice și a substanțelor de protecție a plantelor. 

 

1.2.9. Realizarea de proiecte pentru refacerea habitatului de aniniș 91E0* în afara fondului 

forestier 

 Interzicerea defrișării aninișurilor pe teritoriul AP. 

 

1.2.10. Asigurarea condițiilor necesare pentru reproducere adaptate cerințelor specifice fiecărei 

specii de păsări și lilieci dependente de habitatele forestiere 

În zonele 2 şi 3 se interzic exploatarea şi scoaterea arborilor, precum şi vânătoarea în 

perioada 01 martie – 31 august. 

Crearea unei zone de protecţie strictă de 100 m în jurul cuiburilor - sau coloniilor - de 

Aquila pomarina, Ciconia nigra, Nycticorax nycticorax – colonii, Egretta garzetta – 

colonii, Bubo bubo din zonele 2 şi 3, unde se interzic lucrările silvice și/sau activități de 

minerit, sport sau recreere pe tot parcursul anului. 
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1.2.12. Menținerea lizierelor de pădure, prin menținerea unei fâșii de arbuşti de cel puţin 5 m 

lăţime 

Păstrarea unui rând de arbori și a unei benzi de arbuști de lizieră de cel puțin 5m lățime 

chiar și în cazul parchetelor de exploatare. 

 

1.3.3. Menținerea integrității și a procesellor naturale în albia minoră și în lunca inundabilă a 

apelor curgătoare 

Menținerea proceselor hidrologice naturale pe Râul Tur și afluenți cel puțin la nivelul 

actual pentru asigurarea condițiilor necesare pentru habitatele 3270, 92A0, 91E0, 91F0 și 

pajiști 6410, 6440. 

Nu se vor executa exploatări de agregate minerale - nisip, pietriş, lut etc. - din albia 

minoră a apelor curgătoare, precum şi din zonele, care nu au fost autorizate pentru acest 

scop şi menținerea malurilor abrupte, surpăturilor și a pereților. 

Interzicerea lucrărilor de amenajare a cursurilor de ape - tăierea meandrelor, consolidarea 

prin betonare a malurilor, recalibrare şi/sau reprofilare a albiei, amplasarea pragurilor de 

compensare. Excepție: refacerea sistemului de apărare contra inundațiilor în cazurile de 

siguranță a populației, situații în care la refaceri se vor utiliza metode integrate stabilite 

de comun accord cu administratorul AP. 

 

1.3.4. Asigurarea menținerii habitatelor necesare pentru reproducerea și adăpostirea speciilor de 

păsări acvatice în habitatele de apă stătătoare și habitate umede 

Interzicerea tăierii și îndepărtării sau distrugerii prin orice măsură a vegetației din 

habitate acvatice și umede naturale - brațe moarte, lacuri naturale, mlaștini, băltoace, etc. 

- și cele din canale pe tot parcursul anului. Excepție fac lucrările de întreținere a canalelor 

de desecare, acolo unde acestea sunt permise, respectiv pentru canalele care asigură 

drenarea unor zone locuite si numai cu avizul Custodelui. 

Interzicerea tăierii și îndepărtării sau distrugerii prin orice măsură a vegetației din 

habitate acvatice în perioada 01.03 – 31.08 pe suprafețele lacustre utilizate în scop 

piscicol -heleștee, pescării, lacuri de balastiere, Acumularea Călinești, cu excepția 

zonelor unde este admisă prin acte de reglementare privind protecția mediului, 

practicarea pisciculturii intensive. 

 

1.3.5. Menținerea vegetației naturale de pe marginea habitatelor acvatice -naturale sau artificiale- 

şi păstrarea arborilor bătrâni în zăvoaie de luncă 

Interzicerea defrișării vegetației lemnoase pe baraje, diguri, zone de protecție cu excepția 

situațiilor în care se impune întreținerea malului prin cosire, reglementarea vegetație 

arborescente – respectiv în zona de protectie a digurilor pe o fâșie de 4 sau 6 m, paralela 

cu acestea, de o parte si alta. 

 

3.1. Menținerea habitatelor umede prin reglementarea intervențiilor cu impact potențial asupra 

regimului hidric 

Menținerea habitatelor umede prin reglementarea lucrărilor de desecări sau drenări ale 

habitatelor, interzicerea dragării canalelor, cu excepția întreținerii canalelor care asigură 
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scurgerea apei din localități, conform articolului 6 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

3.2. Realizarea de proiecte pentru refacerea habitatelor umede prin reglementarea intervențiilor 

cu impact potențial asupra regimului hidric 

Reabilitarea habitatelor umede degradate, restaurarea brațelor moarte și asigurarea unui 

nivel de apă în ele. 

Modificarea sistemului de desecare în așa fel încât să permită și stocarea apei: de 

exemplu menținerea apei de primăvară pentru perioada secetoasă de vară. Etapa I: 

elaborarea unui studiu pentru descrierea detaliată a sistemului și elaborarea proiectului 

pentru adaptarea sistemului în ariei protejate pentru reținerea apei. 

 

3.3. Refacerea habitatelor umede de luncă prin inundarea sezonală controlată a unor suprafeţe 

din zona apărată a luncii 

Inundare controlată periodică din Tur în câteva zone – zonele se vor determina de comun 

acord cu proprietarii și administratorii, respectiv autoritățile competente. 

 

3.4. Menținerea cursurilor naturale ale apelor, inclusiv a meandrelor și brațelor moarte 

Reglementarea modului în care se efectuează lucrările de amenajare a cursurilor de ape. 

 

3.5. Refacerea cursurilor naturale ale apelor, inclusiv a meandrelor și brațelor moarte 

Reconstrucția ecologică a râului Talna. 

 

3.6. Asigurarea menținerii / îmbunătățirii habitatelor pentru speciile de faună sălbatică de interes 

de conservare dependente de oscilațiile nivelului apei 

Asigurarea debitului stabilit prin Convenției încheiată cu Statul Ungar pe Râul Tur aval 

de barajul Călinești - Oaș. 

 

4.2. Menținerea și/sau îmbunătățirea calității apei din interiorul AP 

Nu se vor deversa apele menajere/uzate şi/sau industriale neepurate în apele în interiorul 

și în vecinătatea AP.  

Nu se vor depozita deşeuri pe lângă apele naturale, canale, alte zone umede. 

 

4.3. Îmbunătățirea condițiilor pentru speciile de faună sălbatică pe terenurile agricole 

Menținerea aliniamentelor de arbori și tufăriș de-a lungul drumurilor, canalelor și 

limitelor de parcelă, precum și înființarea unor aliniamente noi.  

Păstrarea arborilor izolați - chiar și uscați - și protejarea strictă a arborilor bătrâni în 

habitatele deschise și semideschise - terenuri arabile şi pajişti. 

 

4.5. Reglementarea exploatării de agregate minerale - nisip, pietriş, lut pentru prevenirea 

degradării habitatelor de interes de conservare 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 72 

Rev.0 06.2021 

 

 

Interzicerea exploatării de agregate minerale - nisip, pietriş, lut etc. - din albia minoră a 

apelor curgătoare, precum şi din zonele, care nu au fost autorizate pentru acest scop, şi 

menținerea malurilor abrupte, surpăturilor și a pereților. 

 

Date privind speciile și habitatele de interes comunitar care pot fi afectate de 

implementarea proiectului 

Având în vedere solicitările relativ recente ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

ca urmare a discuțiilor dintre Statul Român (reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene – 

actualmente Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - și Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor) și Comisia Europeană (reprezentată de Jaspers), adresa nr. 4654/02.07.2020 prevede 

elaborarea obiectivelor specifice de conservare de către Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate și aprobarea lor de către MMAP. Astfel, ANANP a emis Decizia nr. 339/18.08.2020 

privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din 

Anexa la Ordinul nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului 

sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică 

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul 

Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni. 

Decizia conține parametri pentru fiecare specie și habitat de interes comunitar pentru care 

este obligatorie evaluarea impactului proiectului și menținerea unor valori minime la nivelul 

siturilor de interes comunitar (ROSCI0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului).  

Spre exemplu, prezenta documentație va conține (dar fără a se limita la acestea), în cazul 

habitatelor de interes comunitar evaluarea impactului în raport cu obiectivele specifice de 

conservare: suprafața habitatului, prezența speciilor edificatoare, înălțimea vegetației, prezența 

speciilor invazive, suprafața de sol erodat etc. În cazul speciilor de interes comunitar, parametri 

care vor fi evaluați conțin informații privind: mărimea populației, suprafața habitatului potențial 

în sit/lungimea de râu cu prezența speciei, densitatea și numărul total al habitatelor de 

reproducere, tendința numărului habitatelor, lungimea sectoarelor cu vegetație ripariană, gradul 

de fragmentare, calitatea apei în baza indicatorilor fizico-chimici și ecologici și multe altele, în 

funcție de specie sau grup taxonomic. Toate aceste informații sunt prezentate în cadrul Anexei 

nr. 9 – Obiective specifice de conservare elaborate de către ANANP, respectiv Anexa nr. 10 

– Evaluarea impactului proiectului în raport cu obictivele specifice de conservare. 

Evaluarea impactului proiectului face referire la acești parametri, astfel că informațiile se vor 

regăsi detaliate și în cadrul secțiunii 3.2 Identificarea și descrierea zonei în care se resimte 

impactul (fără măsuri), respectiv a secțiunii 3.3 Impactul rezidual din implementarea 

proiectului propus. Trebuie de asemenea menționat că impactul rezidual a fost evaluat în raport 

cu toate măsurile de prevenire și reducere a impactului propuse, regăsite și în cadrul studiului de 

evaluare adecvată, dar și a anexei nr. 10. 

Mai mult, există posibilitatea ca anumite forme de impact să fie regăsite doar în cadrul 

anexei nr. 10 și astfel impactul să fie ușor diferit față de cel din cadrul studiului. Adresa MMAP 

nr. 3654/02.07.2020 în acest caz devine limitativă privind evaluarea impactului total al 

proiectului pentru toate formele de impact care pot afecta speciile sau habitatele de interes 

comunitar într-un mod mai complex decât este recomandată evaluarea în raport cu obiectivele 
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specifice de conservare. Se poate considera că evaluarea în raport cu obiectivele specifice de 

conservare reprezintă minimul necesar al parametrilor evaluați. 

  

Mamifere de interes comunitar 

Lutra lutra – vidră  

Vidra este un carnivor de talie mare (1 m lungime, 8-10 kg greutate) cu aspect tipic de 

mustelid, dependentă de apă, hrănindu-se cu specii acvatice: pești, crustacee, amfibieni etc. Este 

un animal solitar la care teritoriul unui mascul se poate întinde peste teritoriul mai multor femele. 

Este o specie nocturnă. Labele prezintă 5 degete cu membrană interdigitală, care se observă greu 

în cazul urmelor în zăpadă sau noroi. Dimensiunea urmelor anterioare este de 7-9 cm lungime și 

6 cm lățime, iar a labei posterioare, care este aproape rotundă, un diametru de 5-7 cm. Ghearele 

sunt mici. De multe ori, degetul interior poate să nu lase urme. Preferă saltul în locul mersului, 

cu un pas de 40-80 cm lungime, iar în zonele abrupte și cu zăpada depusă, pot să alunece pe 

burtă. Excrementele sunt negre, vâscoase și miros a pește. 

Este o specie relativ sensibilă la presiunile antropice și care evită prezența umană, dar are 

o mobilitate ridicată. Se poate adapta diferite condiții de mediu, având în vedere că se găsește pe 

cursurile de apă din zonele de munte în cele de câmpie și poate vâna pește (hrana preferată) din 

diferite surse, inclusiv iazuri sau păstrăvării.  

În Planul de management, vidra a fost identificată cu o populație cuprinsă între 24-37 de 

indivizi și o stare de conservare bună (conform Planului de management - PM), respectiv 

nefavorabilă (conform obiectivelor specifice de conservare – OSC). Pentru a prezenta unificat 

această stare de conservare (din punct de vedere legislativ, respectiv științific), cei 2 termeni se 

pot traduce printr-o stare de conservare nefavorabilă-inadecvat. 

În cadrul ariilor naturale protejate, reprezintă unul dintre prădătorii finali ai lanțului 

trofic, alături de răpitoarele de zi și de noapte. Vânează în principal pești, așa că prezintă un rol 

important în eliminarea indivizilor cu probleme de sănătate, bătrâni sau mai inadaptați din punct 

de vedere evolutiv. De asemenea, poate realiza un bun control al populațiilor de pești invazivi. 
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Figura 18 - Planul de distribuție a speciei Lutra lutra (conform Planului de management) 

 

Myotis dasycneme – liliacul de baltă 

Este un liliac de talie mijlocie, predominant silvicol. Preferă pajiștile și pădurile bogate în 

cursuri de apă și mlaștini. Tragusul este scurt, ceea ce este atipic pentru genul Myotis, iar botul 

maro și blana deasă sunt încă două caracteristici de identificare. Este o specie tipică zonelor 

umede, având o dentiție specifică pentru consumarea dipterelor din familia Chironomidae 

(tolerante la poluarea și eutrofizarea apelor). 

Coloniile de maternitate se formează împreună cu alte specii în clădiri precum hambare, 

poduri, clopotnițe, ajugând la câteva sute de indivizi. Indivizii izolați se pot întâlni în scorburi 

sau cuiburi artificiale. Pe perioada iernii preferă peșterile cu o temperatură constantă și umiditate 

ridicată unde hibernează în colonii de mari dimensiuni. 

 Se situează printre cele mai rare specii de lilieci din Europa. Deși nu sunt disponibile 

date cantitative privind tendințele populației, specia este raportată ca în scădere gravă în mare 

parte din Europa. 

 În planul de management, specia a fost identificată în sit cu o populație de 15-50 de 

indivizi și o stare de conservare satisfăcătoare (PM), respectiv nefavorabilă (OSC). Conform 

termenilor agreați, starea de conservare este nefavorabilă-inadecvat.  

 Toate speciile de lilieci au rolul de a controla numeric speciile de nevertebrate, putând 

fi considerați consumatori secundari sau terțiari în lanțul trofic (în funcție de speciile pradă). Prin 

realizarea controlului populațional al nevertebratelor (la care participă mai multe grupuri 

taxonomice), se pot ține sub control boli sau paraziți de-ai oamenilor sau animalelor domestice. 
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Mai mult, prin asigurarea protecției speciilor de lilieci și habitatelor acestora, se asigură 

conservarea pădurilor cu arbori maturi și bătrâni, care reprezintă habitatului unui număr ridicat 

de alte specii (păsări, mamifere sau chiar nevertebrate de interes comunitar).  

 

Specii de păsări de interes comunitar 

Actitis hypoleucos – fluierar de munte 

Fluierarul de munte este o pasăre limicolă, care se hrănește cu insectele, crustaceele, 

melcii sau viermii ingropați în mâlul și nisipurile zonelor umede. Cuibul este așezat pe sol, în 

zonele mai ferite de pe malul apelor. Migrează în Africa. 

 

Alcedo atthis – pescăraș albastru 

Una dintre cele mai frumoase păsări din România, are efectivele estimate între valorile 

5.500-10.000 de perechi cuibăritoare. Preferă zonele umede cu apă limpede care nu îngheață, 

stătătoare sau lent curgătoare, cu pești mici și destule locuri din care poate pândi. Se lansează din 

locurile de pândă în momentul observării peștilor de mici dimensiuni sau a insectelor, plonjând 

în apă. Cuibul este săpat în malurile abrupte și nisipoase. 

 

Anas crecca – rața mică 

Este o specie de rață de mici dimensiuni, dar cu o manevrabilitate în zbor ridicată, putând 

să facă manevre bruște deasupra apei sau a stufului. Este o specie gregară și poate forma 

aglomerări impresionante. Se hrănește cu nevertebrate în perioada de cuibărit, iar în afara ei cu 

semințe de plante acvatice și resturi de plante. 

 

Anas platyrhynchos – rața mare 

Este cea mai comună specie dintre Anseriforme, putând fi întâlnită în majoritatea zonelor 

acvatice din România. Este o specie omnivoră și oportunistă, hrănindu-se cu resturi vegetale, 

frunze, semințe, rădăcini, dar și insecte și larvele acestora sau chiar pești de talie mică. Este 

gregară și parțial migratoare în România, existând și populații care își păstrează teritoriul tot 

timpul anului. Cuibăresc pe soluri sau pe plauri și în stufăriș. 

 

Aquila pomarina – acvila țipătoare mică 

Este o specie migratoare care iernează în Africa, dar în perioada de cuibărit preferă văile 

mozaicate umede, cu terenuri deschise și zone împădurite. Hrana este asigurată de 

micromamifere, păsări, broaste, șopârle, dar și șerpi și insecte. Mortalitatea este ridicată în cazul 

juvenililor, la care s-a observat atacul repetat al puiului mai mare și mai puternic asupra celui mai 

mic și mai slab. 

 

Ardea cinerea – stârc cenușiu 

Deși iernează în sudul și sud-estul Europei, unele exemplare pot fi văzute în România 

toamna târziu și iarna. Folosește o varietate mare de habitate, de la lacuri și râuri, până la păduri, 

unde cel mai frecvent cuibărește în coronamentul copacilor. Vânează în apă mică sau terenuri 

uscate și se hrănește cu pești, amfibieni, nevertebrate acvatice și chiar cu șerpi sau pui de pasăre. 
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Bubo bubo – buha 

Este cea mai mare specie dintre răpitoarele de noapte și din acest motiv vânează fără 

nicio problemă vulpi sau pui de căprioară, dar și răpitoare de zi aflate la cuib sau stârci, pe lângă 

o cantitate mare de șoareci, șobolani, iepuri, pești și chiar insecte. Cuibul este amplasat pe sol în 

regiunile stâncoase sau pe crengi sau în scorburile arborilor. Este o specie cosmopolită. 

 

Buteo buteo – șorecar comun 

Șorecarul comun, alături de vânturelul roșu, este cea mai răspândită și numeroasă specie 

de răpitoare de zi din România, populație evaluată la 20.000-50.000 de perechi. În perioada rece, 

datorită migrației parțiale a șorecarilor din populațiile nordice, numărul indivizilor observați 

poate să fie unul mai ridicat. Este oportunist, consumând șoareci și alte rozătoare, amfibieni, 

reptile, insecte, dar și hoituri de animale. Prada este urmărită de pe diferite puncte fixe (crengi, 

stâlpi) sau din aer (planând sau zburând la punct fix). Cuibul este construit de ambii parteneri în 

zone impădurite. Perechea construiește mai multe cuiburi pe care le folosește în perioade diferite.  

 

Charadrius dubius – prundăraș gulerat mic 

Specie migratoare de mici dimensiuni, preferă habitatele deschise, nisipoase, din 

apropierea zonelor umede de tipul lacurilor, mlaștinilor, chiar și a râurilor încete. Cuibărește pe 

sol, în gropi superficiale săpate de mascul. Dieta e formată de insecte, păianjeni, viermi, dar și 

alte nevertebrate. 

 

Ciconia ciconia – barza albă 

Este o specie migratoare și tipic berzelor albe, migrația spre sud se realizează prin 

Strâmtoarea Bosfor în estul, respectiv strâmtoarea Gibraltar în vestul Europei. Berzele sunt 

antropofile și din acest motiv, cuibăresc în majoritatea localităților, pe stâlpii rețelelor de tensiune 

și pe acoperișurile caselor. Perechile se întorc în fiecare an la cuibul ocupat și îl repară și 

consolidează până la depunerea pontei. Se hrănesc cu nevertebrate, amfibieni, șopârle și șerpi. 

 

Ciconia nigra – barza neagră  

Este o specie migratoare care folosește strâmtoare Bosfor în migrație. Cuibul este 

asemănător berzei albe, ca mărime și mod de construcție, dar este amplasat în păduri, în treimea 

superioară a arborilor bătrâni. Se hrănește cu amfibieni, șopârle și șerpi, pești, dar și 

micromamifere, pui de păsări și nevertebrate. 

 

Circaetus gallicus – șerpar 

După cum îi spune și numele, șerparul are o dietă asigurată în principal de șerpi 

neveninoși, dar și de șopârle, broaște sau micromamifere, mai rar păsări. Folosește zonele 

împădurite pentru cuibărit și zonele deschise ca teritoriu de hrănit. Depune un singur ou, în luna 

mai. 

 

Columba palumbus – porumbel gulerat 

Porumbelul gulerat este cea mai mare specie de porumbel din Europa și migrează în 

sudul continentului și în jurul Mediteranei, existând inclusiv populații din nordul continentului 
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care iernează în Muntenia. Preferă pădurile rare, în special cele de foioase, dar și parcuri, sau cel 

puțin zone împădurite din apropierea zonelor deschise sau liziere de păduri. Consumă 

preponderent hrană de tip vegetal asemenea semințelor de cereale, fructe de fag, stejar sau paltin, 

semințe de leguminoase, dar și muguri, flori sau frunze de arbuști, bace de soc sau semințe de 

conifere. Cuibul este construit de femelă, masculul fiind cel care aduce materialele necesare. 

Porumbelul poate depune 2-3 ponte pe an, fiind îngrijite de ambii părinți.  

 

Crex crex – cârstelul de câmp 

Este o specie migratoare, cu efective ridicate în România, unde ajung la aproximativ 

30.000 de perechi. Habitatele preferate sunt pășunile și fânețele umede, dar poate folosi și 

terenurile agricole. Se hrănește cu insecte și larvele lor, viermi, melci, dar și cu semințe și 

mugurii plantelor, sau ocazional cu micromamifere și amfibieni. În perioada reproducerii, 

masculul curtează femelele printr-un cântec sonor. Poate depune 2 ponte pe an, a doua fiind cu 

câteva zile mai scurtă decât prima. Mortalitatea speciei poate fi foarte ridicată (ajungând până al 

95%) pe terenurile agricole lucrate mecanizat în perioada de cuibărit sau de creștere a puilor. 

 

Dendrocopos medius – ciocănitoarea de stejar 

Se găsește în pădurile de foioase unde apar exemplare bătrâne de stejar și gorun, dar în 

principal între 200 și 600 m ASL (above sea level – deasupra nivelului mării). Consumă în 

principal insecte (coleoptere, furnici, fluturi și omizi, muște), dar și hrană de origine vegetală în 

timpul iernii. Darabana nu are un rol așa de important pentru ciocănitoarea de stejar, astfel încât 

femela nu bate darabana deloc. Cuibul se schimbă în fiecare an, fiind excavat de către mascul. 

 

Dendrocopos syriacus – ciocănitoare de grădini  

A fost semnalată pentru prima dată în România în 1931, datorită unei expansiuni din zona 

mediteraneeană turcă. Preferă zonele antropizate reprezentate de grădini, livezi și parcuri și evită 

grupurile compacte mari de pădure și închise. Consumă coleoptere și larvele acestora, fluturi și 

omizi, greieri, muște, furnici, dar cu regularitate și hrană de origine vegetală, hrănindu-și inclusiv 

puii cu nuci, migdale, alune, căpșuni, prune și mere. Poate hibrida cu ciocănitoarea pestriță mare. 

 

Fulica atra – lișiță  

Este una din speciile acvatice cu cei mai mulți indivizi la nivelul României, putând 

ajunge la 79.000 de perechi în perioada de cuibărit și la 140.000 de perechi în perioada de iernat. 

Preferă zonele umede liniștite. Are un temperament violent, mai ales în perioada de cuibărit, 

inclusiv față de reprezentanții propriei specii. Cuibul este construit în stufăriș în așa fel încât să 

asigure flotabilitate. Poate depune 2-3 ponte, iar unele femele pot depune ponta în cuiburile altor 

perechi. 

 

Lanius collurio – sfrâncioc roșiatic  

Este o pasăre de dimensiuni reduse, care consumă în principal insecte, dar care poate 

prinde și sopârle și pui de păsări, iar în unele ocazii, prada capturată este înfiptă în spinii 

arbuștilor din preajma cuibului, pentru consumul pe timp de ploaie. Supraveghează zonele 

deschise de pe tufărișuri sau stâlpii gardurilor, pentru ca apoi să plonjeze asupra prăzii. 
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Lanius minor – sfrâncioc cu fruntea neagră  

Asemănător sfrânciocului roșiatic, și cel cu fruntea neagră preferă zonele deschise, 

agricole, cu tufărișuri și copaci izolați. Se hrănește cu insecte, dar prinde și șoareci, puii păsărilor 

mici sau șopârle. Surplusul este stocat pe spinii tufișurilor caracteristice habitatului, dar numai 

după hrănirea femelei, în timpul perioadei de cuibărit. Cuibul este construit la ramificația 

ramurilor, având plante odorante intercalate în structura lui, iar la interior este căptușit cu fire de 

păr sau pene. 

 

Larus (Chroicocephalus) ridibundus – pescăruș râzător  

Efectivele care cuibăresc în România sunt scăzute și estimate la maxim 8000 de perechi. 

Preferă zonele umede superficiale, chiar și temporare, cu vegetație emergentă înaltă. Specia este 

oportunistă, hrănindu-se în principal cu animale vii, de mici dimensiuni. În rest, se poate hrăni cu 

hoituri, din depozitele de deșeuri și din locurile de deversare a reziduurilor menajere. 

 

Phoenicurus ochruros – codroș de munte 

Este o specie migratoare care iernează în nordul Saharei, iar în România preferă zonele 

deschise și stâncoase, dar și zona orașelor și satelor sau cu ruine. În zonele sălbatice, preferă 

pădurile de foioase de lângă lizieră, din zona de câmpie pănă în zona alpină. Consumă insecte pe 

care le capturează din zbor. Este o specie monogamă, deși masculul se poate împerechea cu două 

femele. Cuibul este localizat între stânci, pe abrupturi, în cavități naturale, fiind căptușit cu 

ierburi, mușchi, pene, păr sau puf, iar în zonele antropizate, în cavitățile zidurilor, printre țigle 

sau grinzi. Depune ponta în perioada mai-iulie și este formată din 3-7 ouă.  

 

Streptopelia turtur – turturica  

Este o specie care treptat a fost înlocuită de guguștiuc (Streptopelia decaocto) în timpul 

expansiunii din anii 1940-1950. Se hrănește cu materiale vegetale de la nivelul solului, de genul 

semințelor, cerealelor sau fructelor. Cuibul este amplasat în păduri sau în pâlcurile de arbori, în 

stilul caracteristic al porumbeilor: o platformă de crenguțe la nivelul bifurcației unor ramuri. 

 

Tachybaptus ruficollis – corcodel mic  

Specie migratoare în Europa, este oaspete de vară care preferă apele interioare stătătoare 

mai calde ale României și apele curgătoare lin curgătoare. Există unele populații care sunt 

rezidente tot timpul anului. Se poate scufunda până la adâncimea de 2 m în căutare de 

nevertebrate și poate sta până la 30 de secunde. Corcodelul mic este monogam pe toată perioada 

de cuibărit, și poate ajunge pe teritoriile de cuibărit deja în pereche. 

 

Turdus philomelos – sturz cântător 

Este o specie comună în păduri, dar cuibărește și în parcuri, grădini sau pe terenurile 

agricole din zona de câmpie. Se hrănește cu nevertebrate, dar în special cu melci și râme, iar în 

perioada rece cu fructe. Depune 2-3 ponte a câte 3-5 ouă, în cuiburi de forma unei cupe. Femela 

construiește cuibul, dar ambii părinți se ocupă de hrănirea puilor. Are un colorit care ii permite 

camuflarea prin frunzele arborilor.  
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Turdus pilaris – cocoșar 

Prima atestare asupra cuibăritului speciei în România datează din 1960, iar în prezent, 

populația cuibăritoare este încadrată între 75.000-150.000 de perechi, cu un trend ușor crescător. 

Cocoșarul este o pasăre migratoare, care preferă lizierele de pădure, parcurile, grădinile sau 

terenurile agricole din perioada rece, în Transilvania și local în Moldova.  

Este o specie gregară, care în timpul migrației se pot strânge mii de indivizi. Se hrănește 

cu nevertebrate, larve ale acestora, râme sau fructe, pe sol sau în arbori. Este monogam și poate 

depune 2 ponte a câte 3-7 ouă. Cuibul este contruit numai de femelă, având formă de cupă, 

căptușit cu pământ și mușchi, dar ambii părinți contribuie la creșterea puilor. 

Scăderea efectivelor speciei este afectată de alterarea și fragmentarea habitatelor în urma 

activităților agricole sau a schimbării modului de utilizare a terenurilor. 

 

Datorită diversității ridicate a ecosistemelor și habitatelor, în sit se pot identifica mai 

multe categorii de specii de păsări și anume: păsări dependente de habitate acvatice, păsări 

dependente de habitate forestiere și păsări dependente de habitate de pajiști, fânețe și terenuri 

agricole. 

Păsările dependente de habitatele forestiere sunt mai greu vizibile și tolerează mai puțin 

activitatea umană, dar sunt importante în cadrul ecosistemelor în care apar datorită regimului 

trofic adoptat. Majoritatea păsărilor consumă insecte și mențin populațiile și concentrările de 

insecte la anumite concentrații suportabile totuși pentru om. Unele insecte pot fi purtători ai unor 

boli, astfel că și incidența acestora scade. În această categorie se pot aminti toate speciile de 

ciocănitoare, dar mai ales ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoarea de stejar 

(Dendrocopos medius) și ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos syriacus) sau speciile de 

passeriforme și turdide, cum ar fi pițigoiul mare (Parus major), pițigoiul de brădet (Parus ater), 

țicleanul (Sitta europaea), pănțăurașul (Troglodytes troglodytes), mierla (Turdus merula), sturzul 

cântător (Turdus philomelos) și altele. Dacă nu consumă insecte, păsările pot fi frugivore sau 

granivore și atunci unul dintre rolurile lor în ecosistemele pe care le frecventează este acela de a 

ajuta la regenerarea pădurilor și a habitatelor prin împrăștierea semințelor rezultat din consumul 

și transportul semințelor mai puțin digerabile. De asemenea, o altă modalitate prin care se poate 

realiza zoocoria este prin colectarea semințelor și a fructelor și ascunderea sau depozitarea lor 

pentru utilizare în perioadele mai sărace.  

Cum este și normal, aceleași tipuri de regimuri alimentare se găsesc și la speciile 

dependente de habitatele agricole, și vorbim de pajiști, fânețe și terenuri agricole. Aici s-au 

stabilit și 2 specii cheie (cârstelul de câmp – Crex crex, sfrânciocul cu fruntea neagră – Lanius 

minor). Beneficiile financiare importante vin din protejarea speciilor (amintite), România fiind 

una din puținele țări care mai adăpostește densități relativ ridicate din aceste specii. Totodată, 

mai sunt prezente sfrânciocul roșiatic (Lanus collurio), sfrânciocul cu fruntea neagră (Lanius 

minor) și sfrânciocul mare (Lanius excubitor) a căror comportament de prădare este unic și 

prezent doar la speciile din genul Lanius. 

Toate aceste specii de păsări, dar și o serie de rozătoare, insecte, reptile sau amfibieni, 

sunt controlate populațional de răpitoarele de zi și de noapte. Acestea sunt reprezentate de obicei 

de populații și densități mai mici, dar cu un rol mult mai important pe care îl poate asigura un 
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singur individ în cadrul lanțurilor trofice (raportat la efectivele totale). Astfel, au fost declarate 

pentru ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului un număr de 14 specii de răpitoare de interes 

comunitar, din care 3 de noapte și 11 de zi. Dintre răpitoarele de noapte, una este cea mai masivă 

la nivelul Europei, și anume buha (Bubo bubo).  

 

Herpetofauna de interes comunitar 

Bombina variegata – buhai de baltă cu burtă galbenă  

Este o specie permanent acvatică și o întâlnim în orice acumulări de apă, permanente sau 

temporare, chiar și în bălți poluate sau fără vegetație. Preferă zonele înalte, de deal și 

submontane, dar o putem găsi și la șes. Preferă bălțile descoperite, iluminate direct de soare. În 

timpul zilei, plutește la suprafața apei. În caz de pericol se afundă în mâl sau părăsește balta. Pe 

uscat sau capturată, adoptă o poziție de apărare care simulează moartea, arătându-și și partea 

ventrală colorată cu pete cenușii – verzui pe fond galben (colorit aposematic).  

Dorsal, coloritul este cenușiu deschis, brun, măsliniu cu numeroase verucozități cu un 

spin cornos negru în vârf. Vârful degetelor este galben, iar pupila este cordiformă. În perioada de 

reproducere, masculul se poate auzi, dar slab deoarece el nu posedă saci vocali.  

Amplexul este lombar și este ajutat de calozitățile nupțiale cornoase ale masculului de pe 

degetele 1, 2 și 3 ale membrelor anterioare, dar și pe membrele posterioare. Intră în apă în aprilie 

și pot depune 3 ponte pe an, din mai până în septembrie. Ouăle sunt depuse în grupuri mici pe 

plantele submerse sau în substrat. 

Mobilitatea este foarte redusă și se limitează doar la parcurgerea unor migrații de cel mult 

500-1000 m lungime, iar în sezonul de activitate la deplasări foarte mici în jurul acumulării sau 

complexului de zone umede. Utilizează un număr ridicat de tipuri de zone umede, astfel că se 

poate considera că are o adaptabilitate ridicată. Specia poate fi întâlnită din zona de dealuri joase 

până în zonele montane înalte.  

Planul de management integrat al siturilor estimează o populație a buhaiului de baltă cu 

burta galbenă de minim 3000 de indivizi și o stare de conservare bună (nefavorabilă-inadecvat). 

 

Bombina bombina – buhai de baltă cu burtă roșie  

Este o specie de broască permanent acvatică și se poate observa în sezonul cald în orice 

acumulare de apă, permanentă sau temporară. Preferă bălțile de la șes. În zonele în care apar 

brusc zone de deal sau submontane, apare în asociere cu Bombina variegata, existând chiar 

posibilitatea hibridării celor 2 specii de Bombina. În timpul zilei, plutește la suprafața apei, iar în 

caz de pericol, se afundă în mâlul bălții sau părăsește balta. În același timp, dacă este capturată, 

își etalează abdomenul colorat galben, portocaliu sau chiar roșu care exprimă toxicitate. 

Asemănătoare buhaiului de baltă cu burtă galbenă, coloritul dorsal este cenușiu – verde închis, 

cu numeroase verucozități (fără spin în vârf). Pupila este cordiformă. 

Mobilitatea este foarte redusă și se limitează doar la parcurgerea unor migrații de cel mult 

500-1000 m lungime, iar în sezonul de activitate la deplasări foarte mici în jurul acumulării sau 

complexului de zone umede. Utilizează un număr ridicat de tipuri de zone umede, doar că 

acestea sunt localizate în zonele joase ale țării. Majoritatea acestor zone au fost înlocuite pentru 

crearea de terenuri agricole. Adaptabilitatea în fața pierderii de zone umede este mai mică decât 

în cazul buhaiului de baltă cu burta galbenă. 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 81 

Rev.0 06.2021 

 

 

Starea de conservare și populația minimă rezidentă în sit nu a fost estimată prin studiile 

de realizare a planului de management. 

 

Figură 19 - Planurile de distribuției a speciilor Bombina bombina și Bombina variegata (conform Planului 

de management) 

 

Triturus dobrogicus – triton cu creastă dobrogean 

Tritonul cu creastă dobrogean este închis la culoare dorsal, cu abdomenul de culoare 

portocalie cu pete negre mari ce pot fuziona uneori formând dungi. Creasta este prezentă doar la 

masculi. Lungimea adulților este de 11-17 cm. Se găsește predominant în lacuri și bălți, fiind 

comun pe cursurile de apă lin curgătoare din lunca Dunării, dar în alte zone nu este deloc comun.  

Distribuția tritonului cu creastă dobrogean în sud-estul, estul și vestul României depinde 

de păstrarea intacta a habitatelor caracteristice speciei. Este mai legat de apă decât specia înrudită 

Triturus cristatus, cu care se poate împerechea, dând naștere la hibrizi, acolo unde arealele celor 

două specii se suprapun. Efectivele din România sunt de câteva sute de mii de exemplare. Este o 

specie periclitată, puternic afectată de distrugerea și degradarea zonelor umede prin îndiguiri, 

desecări și poluare. 

Populația din sit estimată este de minim 500 de indivizi, aferentă unei stări de conservare 

nefavorabilă (nefavorabilă-rea). 

 

Figura 20 - Planurile de distribuției a speciilor Triturus cristatus și Triturus dobrogicus (conform Planului 

de management) 

 

Triturus cristatus – tritonul cu creastă 
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Tritonul preferă bazinele stătătoare mai mari cu vegetație palustră bogată pe care tritonul 

le folosește ca să se ascundă. Ca altitudini, poate fi găsit între 100-1900 m. Coloritul este brun-

închis și negru dorsal, pe flancuri cu multe puncte albe. Masculii în perioada de rut prezintă o 

creastă dorsală înaltă, zimțată care se întinde din zona occipitală până în vârful cozii, lipsind doar 

în zona lombară. Ventral, au multe pete negre pe fond galben care lipsesc în zona gușii. Femelele 

nu au creastă. Triturus cristatus se găsește în apă între lunile martie-iunie, dar unele exemplare 

rămân tot timpul anului. Din iunie părăsește apa, rămânând în preajma ei. În perioada terestră își 

desfășoară activitatea pe timp de noapte. Hibernează pe uscat. Femela depune între 60 și 200 de 

ouă pe plantele submerse sau care alcătuiesc substratul. 

Starea de conservare evaluată prin studiile de fundamentare a planului de management 

este nefavorabilă-rea, având efectivele estimate la aproximativ 1900 de indivizi. 

Și Triturus dobrogicus și Triturus cristatus au mobilitate scăzută, întreprinzând deplasări 

în perioada de migrație de până la 1 km distanță. Au nevoie de zone umede cu cerințe diferite 

față de cele pe care Bombina bombina și Bombina variegata le folosesc. În cadrul sitului, acestea 

au o frecvență mult mai scăzută. Adaptabilitatea față de condiții noi, în lipsa unor eventuale zone 

umede sau zone cu acoperire forestieră, este scăzută.  

 

Amfibienii prezintă roluri multiple în ceea ce privește serviciile de mediu pe care acestea 

le pot asigura pentru ariile protejate, dar și alte specii și inclusiv oameni. Unul dintre cele mai 

importante este datorat consumului de nevertebrate, în principal acvatice. Printr-un număr ridicat 

al amfibienilor, crește și cantitatea de insecte consumate. Dintre acestea, amfibienii ajung să 

consume inclusiv larve de țânțari, viermi sau melci. Mai mult, și ei ajung să fie consumați de 

către alte specii mai mari, de la amfibieni, reptile, păsări sau mamifere. Pontele amfibienilor sunt 

consumate la rândul lor de către alte specii de amfibieni, de nevertebrate (larvele de Odonate), 

reptile sau păsări. Pentru o bună parte dintre acestea, ei asigură o proporție destul de ridicată din 

baza trofică în perioada în care se formează aglomerările pregătind reproducerea. În rest, sunt 

consumate relativ ocazional sau numai de către speciile acvatice. Trebuie menționat că speciile 

de interes comunitar sunt specii toxice cu un colorit aposematic (a se vedea coloritul ventral al 

celor 4 specii) care pot determina prădătorii să nu îi consume. Acest tip de colorit este inexistent 

(sau foarte puțin prezent) la Rana dalmatina, Rana temporaria, Bufo bufo, Bufotes viridis, 

Pelophylax ridibundus, speciile mai comune ale sitului și la care cantitatea de toxină este mai 

redusă sau inexistentă. Toate aceste specii sunt strâns legate de apă și zone împădurite, astfel că 

oferind protecție speciilor de interes comunitar, se vor proteja și habitatele utilizate de celelalte 

specii. 

Alt rol al amfibienilor este de a oferi indicații pentru calitatea apelor. Acest lucru apare în 

urma apariției respirației cutanate a amfibienilor în perioada lor acvatică. Tegumentul este 

subțire și foarte vascularizat, astfel încât schimbul de gaze (și în cazul poluanților și al acestora) 

se va realiza la nivelul pielii, ajungând direct în sânge. O prezență a poluanților în mediul acvatic 

se va absorbi foarte repede de către organismul amfibienilor. 

Pentru acest grup, unul dintre principalele adaptări la mediul acvatic (respirația 

tegumentară) este și un punct sensibil în ceea ce privește amenințările și presiunile antropice la 

adresa acestora (modificarea calității apelor). Mai mult, având în vedere că reproducerea se 

desfășoară strict în mediul acvatic, prin pierderea de habitat umed sau fragmentarea mediului 
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aflat pe culoarele de migrație, reproducerea și creșterea efectivelor populaționale este mult 

redusă. 

  

Emys orbicularis – țestoasa de apă europeană  

Este singura specie autohtonă de apă de țestoasă din România. Preferă apele stătătoare și 

ușor curgătoare, curate. Are un colorit verzui-măsliniu, cu pete galbene. Lungimea carapacei 

poate ajunge la 17 cm și are o formă hidrodinamică. Plastronul este galben deschis sau roșcat, 

uneori cafeniu sau complet negru. Coada are solzi așezați în verticil, mai mult sau mai puțin 

proeminenți. Femela depune ponta în mai-iunie, puii eclozând în 3 luni, dar depinde și de căldura 

solului. 

Se deplasează greoi pe uscat, dar în apă înoată bine. Și această specie depinde în mare 

măsură de zone umede mai adânci, cu suprafețe mai mari, astfel că adaptabilitatea în fața noilor 

condiții depinde foarte mult de tipul acestora și de localizare. Distribuția speciei este suprapusă 

în principal cu brațele moarte sau iazurile piscicole, amplasate la distanță față de râul Tur. 

Starea de conservare nu a fost evaluată prin studiile de inventariere necesare pentru 

realizarea planului de management. 

 

Figura 21 - Planul de distribuției a speciei Emys orbicularis (conform Planului de management) 

Emys orbicularis contribuie la biodiversitatea acvatică, suplimentând rolul pe care 

speciile de șerpi semiacvatici (Natrix natrix și Natrix tessellata) îl îndeplinesc. Șerpii consumă în 

principal amfibieni (Natrix natrix), respectiv pești (Natrix tessellata), urmând ca țestoasa de apă 

europeană să aibă ca bază trofică macronevertebrate acvatice, alevini, amfibieni, dar și hoituri 

sau materii vegetale. În acest mod ajută la transformarea materiilor și degradarea acestora pentru 
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a fi mai rapid utilizate de către descompunători sau producători. Și această specie este un 

indicator de calitate a apei, fiind puțin tolerantă la degradarea calității apelor sau modificarea 

utilizării terenurilor din zone umede sau pajiști/păduri în terenuri agricole.  

 

Specii de peşti de interes comunitar 

Aspius aspius – avat  

Peștele ajunge des la dimensiunea de 30-40 cm și 1-2 kg, dar au fost observați indivizi și 

de 100 cm lungime și 9 kg greutate. Forma este hidrodinamică, comprimată lateral, cu un colorit 

gri-metalic. Este un prădător diurn și se hrănește cu nevertebrate acvatice și puiet de pește, în 

special obleți. Este un bun înotător pelagic, astfel că poate părăsi zonele în care se constată 

presiuni antropice. Distribuția este suprapusă cu toate cursurile de apă de pe teritoriul siturilor, 

astfel că poate utiliza o gamă largă a habitatelor acvatice curgătoare. 

Populația minimă a fost estimată la 3491 de indivizi, iar starea de conservare 

nefavorabilă (nefavorabilă-rea). 

 

Barbus carpathicus – moioagă, mreană vânătă  

Este un pește care preferă apele curgătoare, cu locuri bogate în aluviuni și pietre. Poate 

ajunge la 20-27 cm lungime și o greutate medie de 300-400 g, maxim 1.5 kg. Dorsal, culoarea 

este brun-ruginie, cu nuanțe mai închise pe spate și pete de diferite mărimi și nuanțe. Lateralele 

sunt galbene, iar ventral are culoare argintie. Se hrănește cu larve de insecte, viermi, crustacee 

sau resturi vegetale. 

Mreana este un bun înotător, astfel că și mobilitatea este ridicată. Este prezentă pe 

aproape întreg cursul de apă, lipsind doar din zona de aval a râului Tur. Distribuția uniformă de-a 

lungul ariei protejate arată de fapt adaptabilitatea la un număr ridicat de condiții, de exemplu 

zone cu curgere mai lentă, respectiv mai rapidă, maluri cu vegetație, respectiv maluri fără 

vegetație, dar și adâncimi diferite.  

 

Figura 22 - Planurile de distribuției a speciilor Aspius aspius și Barbus carpathicus (conform Planului de 

management) 

 

Cobitis taenia - zvârlugă 

Este o specie bentonică, cu forma corpului cilindrică, cu un colorit alb-gălbui, cu pete 

dorsale mici și dreptunghiulare. Preferă râurile puțin adânci, slab curgătoare sau chiar stătătoare, 
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Se hrănește cu alge, viermi și larve de insecte, pe care le culege din stratul bentonic, lucru 

demonstrat și de prezența mustăților. În scopul determinării speciei, perechea a III-a de mustăți 

este cea mai lungă. 

Își petrece cea mai mare parte a timpului pe fundul apei, unde are și tendința de a se 

îngropa. Din acest motiv, mobilitatea este relativ scăzută, astfel că expansiunea teritorială este 

asemănătoare.  

Starea de conservare a speciei nu a fost evaluată. 

 

Misgurnus fossilis - țipar 

Țiparul preferă apele încet curgătoare sau stătătoare, în zone cu vegetație densă și talveg 

mâlos. Se reproduc de multe ori pe terenuri inundate, în vegetație, în perioada martie-iulie. 

Adulții sunt nocturni și în perioadele uscate sau cu îngheț se îngroapă în mâl 20-30 cm, uneori 

chiar 70 cm. Pot trece peste perioadele uscate sau în medii cu concentrații scăzute de oxigen 

datorită respirației cutanate și intestinale. Consumă nevertebrate, pe care le identifică din bentos 

cu ajutorul mirosului. 

Specia prezintă mobilitate mai redusă, dar se adaptează ușor condițiilor extreme de mediu 

(uscăciune, concentrații scăzute de oxigen, turbiditate accentuată).  

Populația a fost estimată la aproximativ 1240 de indivizi, astfel că starea de conservare 

este încadrată ca fiind bună, conform planului de management (nefavorabilă-inadecvat conform 

legislației actuale). 

 

Romanogobio vladykovy – porcușor de nisip  

Este o specie care preferă râurile adânci de șes, cu curent slab și substrat de nisip sau 

argilă, bentopelagic, și care consumă în principal fauna din bentosul râurilor, compusă din 

diatomee și resturi vegetale, detritus organic, larve de efemeride, amfipode, viermi și moluște. 

Porcușorul de nisip este o specie relativ slab înotătoare, dar în lipsa unor bariere 

transversale poate se poate deplasa pentru a părăsi zonele afectate de presiunile antropice. Specia 

a fost posibil afectată în trecut de construcția barajelor în întreg bazinul Dunării (Kottelat și 

Freyhof, 2007; Freyhof și Kottelat, 2008).  

 

Romanogobio kesslerii – petroc  

Petrocul este o specie de pește reofilă, care preferă râurile adânci și line de șes, cu o 

viteză a apei de 45-65 cm/s, până la 95 cm/s. Forma peștelui este tipic bentonică, cu corpul 

fusiform, gros și capul masiv. Consumă diatomee și nevertebrate mici psamofile. 

Petrocul a fost identificat doar pe cursul de apă Talna, pe sectorul din amonte cu râul Tur. 

Conform literaturii de specialitate, presiunile asupra speciei constau în construcția barajelor și 

poluarea organică apărută în urma utilizării menajere, industriale sau din agricultură. Având în 

vedere că a fost identificat doar pe un curs de apă, cerințele acestuia față de condițiile de mediu 

sunt mai stricte, astfel că și adaptabilitatea este mai redusă.  

Starea de conservare evaluată a speciei este nefavorabilă-inadecvat, cu o populație 

minimă de indivizi de 870, conform Planului de management. 
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Figura 23 - Planurile de distribuției a speciilor Gobio albipinnatus (actual, pe teritoriul țării este 

Romanogobio vladykovi, conform Kottelat și Freyhof, 2007) și Gobio (Romanogobio) kesslerii (conform 

Planului de management) 

 

Rhodeus amarus– boarcă  

Este un pește care preferă apele dulci, line sau chiar stătătoare, apărând în principaș în 

brațele moarte, prin inundarea repetată a acestora. Depinde de distribuția scoicilor din genurile 

Unio sau Anodonta, în care boarca va depune ponta în camera branhială a lor. Este o specie 

ierbivoră, consumând în mare parte alge filamentoase, resturi de plante superioare și detritus. 

Este un înotător pelagic bun care poate utiliza un număr ridicat de tipuri de habitate, de la 

râuri și canale, la lacuri și diferite iazuri. A fost identificat pe toate cursurile de apă din ariile 

protejate, astfel că prezintă și un grad mare de adaptabilitate la apariția unor noi condiții de 

mediu.  
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Figura 24 - Planul de distribuției a speciei Rhodeus amarus (conform Planului de management) 

 

Rutilus pigus (conform Kottelat și Freyhof, 2007, este vorba despre Rutilus virgo) – 

babușcă de Tur 

Este o specie endemică pentru râul Tur ce preferă apele dulci stătătoare sau încet 

curgătoare, precum şi cele uşor salmastre. În râu, se localizează în coturile cu apă înceată şi fund 

mâlos sau în braţele laterale. În apele stătătoare trăieşte atât în bălţile de inundaţie, cât şi în lacuri 

şi iazuri.  

Această specie are botul scurt şi obtuz și gura orizontală sau puţin oblică. Partea dorsală 

este cenuşie, bătând în verzui, mai rar în albăstrui, flancurile sunt albe, cu un luciu metalic mat 

(mai puţin pronunţat decît la Alburnus şi genurile înrudite), înotătoarele sunt palid – portocalii. 

Este un peşte omnivor, elementele vegetale dominând în hrană. Speciile consumate sunt aproape 

exclusiv bentonice. Se reproduce la sfârşitul lui aprilie până în iunie. 

Specia nu a fost identificată în momentul efectuării studiilor de inventariere pentru 

realizarea Planului de management, dar a fost identificat în urma desfășurării studiilor pentru 

evaluarea impactului proiectului pe teritoriul UAT-urilor Livada, Turulung, Halmeu, Porumbești, 

Micula (stațiile de monitorizare nr. 7, 8, 9, 10). Are o capacitate mare de deplasare, dar având în 

vedere că este la limita estică a arealului său, capacitatea de expansiune a teritoriului (și implicit 

de adaptare la noi condiții de mediu) este redusă. 

 

Sabanejewia balcanica - zvârlugă 
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Peștele se găsește în râurile adânci de șes, cu substrat nisipos sau pietros, fiind o specie 

bentonică ce preferă să se ascundă. Coloritul general al corpului este violaceu, cu pete laterale 

mari, 5-8 la număr. 

Specia a fost identificată pe toate cursurile de apă principale din aria naturală protejată 

(râurile Tur și Talna), astfel că și adaptabilitatea acestuia față diferite condiții de mediu este mai 

ridicată. Mobilitatea speciei este destul de scăzută. Are o stare de conservare nefavorabilă-

inadecvat și o populație estimată la 4287 de indivizi. 

 

Zingel streber - fusar 

Specie de talie mică, poate ajunge la 22 cm și o greutate de maxim 50 g. Este o specie cu 

aspect fusiform, de bentos și preferă substraturile nisipoase sau pietroase ale râurilor. Se hrănește 

cu insecte acvatice, amfipode, și viermi, iar uneori cu icre și puiet de pește. 

Specia nu a fost identificată nici în timpul studiilor de fundamentare a planului de 

management și nici în cadrul studiului de evaluare a impactului asupra speciilor de pești. 

 

Speciile de pești (de interes comunitar, conservativ sau fără interes ecologic) îndeplinesc 

servicii ecosistemice care nu sunt resimțite strict la nivelul mediului acvatic. Acestea se 

desfășoară în mediul acvatic, riparian, dar și în afara acestora. În plus față de faptul că acestea 

consumă o varietate mare a comunităților acvatice și semi-acvatice și că sunt bază trofică pentru 

numeroase specii (pești, reptile, păsări sau mamifere), peștii constituie și hrană pentru 

comunitățile locale riverane, uneori chiar în proporții importante, fiind mai puțin controlate sau 

existând o birocrație mai mică decât în cazul altor resurse naturale (ex. exploatarea fondului 

forestier).  

Alt rol important al peștilor este de a transforma și degrada materia vie (vegetală sau 

animală) și de-a o face mai accesibilă pentru fito- și zooplancton, dar și pentru vegetația 

ripariană. În acest mod, fie că e vorba despre excrețiile produse, fie de cadavrele peștilor, 

materiile organice vor ajunge să fie preluate de plantele și arborii cu acces direct la apă, ducând 

la dezvoltarea și extinderea habitatelor ripariene.  

Mai mult decât atât, în anumite cazuri, peștii devin elemente care asigură propagarea 

unor specii imobile. Este cazul speciei e (printre altele), care în schimbul protecției pe care o 

oferă pontelor de Rhodeus amarus, glochidiile paraziteaza branhiile anumitor specii de pești 

(Perca fluviatilis, Squalius cephalus, Phoxinus phoxinus ș.a.), eliberându-se când ajung la 

următorul stadiu al dezvoltării, în alte zone, ajutând astfel la dispersia speciei. 

 

Specii de nevertebrate de interes comunitar 

Lycaena dispar  

Această specie este reprezentată prin subspecia L. d. rutilus, care este bivoltină (are două 

generații anuale). Adulții pot fi întâlniți în mai-iunie (prima generație) și iulie-începutul lunii 

septembrie (a doua generație). 

Ouăle sunt depuse singure sau în grămăjoare de 3-4 pe nervura principală a frunzelor 

plantei cu care se vor hrăni omizile.O femelă poate depune până la 500 de ouă. Omizile tinere se 

hrănesc pe fața inferioară a frunzelor unde produc mici galerii, dar lasă adesea cuticula 
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superioară a frunzei intactă (aspectul este extrem de caracteristic, de fereastră). Mai târziu, 

larvele consumă limbul foliar în întregime. 

Larvele din a doua generație iernează în stadiul 2 sau 3, colorându-se din verde în brun-

violet. Fixate cu ajutorul unui tampon de mătase la baza tulpinilor sau pe fața inferioară a 

frunzelor moarte aflate în zona bazală a plantelor de Rumex sp., larvele pot rezista sub apă în 

terenurile inundate până la 3 luni.  

 Adulții sunt activi aproape exclusiv pe timp însorit; masculii au un zbor extrem de rapid, 

razant pe deasupra vegetației, oprindu-se din când în când pentru a se încălzi la soare.  

Masculii petrec mult timp sorbind nectarul din florile de măcriș, pe care le folosesc 

adesea ca puncte de observare a teritoriului. Femelele sunt relativ mai sedentare decât masculii, 

petrecând mult timp la soare pe vegetația joasă. Împerecherea și depunerea ouălor are loc numai 

în zilele senine. Masculii stabilesc teritorii pe care le patrulează și în care vor intercepta orice 

insectă care trece în zbor.  

Mobilitatea adulților e ridicată, iar adaptabilitatea și ea este asemănătoare, atâta timp cât 

nu se propune eliminarea sau alterarea habitatului cu Rumex sp.  

Conform Planului de management, Lycaena dispar are o populație evaluată la 303-684 de 

indivizi și o stare de conservare nefavorabilă-inadecvat. 

 

Lucanus cervus – rădașcă 

Rădașca este una dintre cele mai mari insecte din România (25-75 mm lungimea 

corpului). Capul masculului este foarte lat, având mandibulele dezvoltate, bifurcate la vârf și cu 

dinții puternici pe marginea inferioară. Antenele sunt genunchiate și măciucate. Specia este 

silvicolă, întâlnindu-se în pădurile bătrâne de foioase. Ziua, pot fi observați pe trunchiurile 

stejarilor, hrănindu-se cu scurgerile acestora. Larvele preferă rădăcinile bătrâne de Quercus sp., 

Fagus sp., Salix sp., Populus sp., Tilia sp., sau chiar pomi fructiferi. 

Capacitatea acestuia de deplasare este ridicată, dar dacă se ia în considerate și timpul de 

răspuns la apariția presiunilor, mobilitatea poate scădea ușor. Adaptabilitatea în fața noilor 

condiții de mediu este scăzută.  

Planul de management evaluează populația speciei la un prag minim de 5764 de indivizi 

și o stare de conservare nefavorabilă-inadecvat. 

 

Figura 25 - Planurile de distribuției a speciilor Lucanus cervus și Lycaena dispar (conform Planului de 

management) 
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Maculinea teleius – albăstrelul argintiu al furnicilor 

Este un fluture rar și pe cale de dispariție din cauza agriculturii intensive. Acesta se află 

într-o relație de dependență cu Sanguisorba officinalis și cu furnicile din genul Myrmica pentru a 

parcurge întregul stadiu de dezvoltare.  

În general, furnicile consumă omizile, dar această specie, în stadiul larvar consumă 

inflorescențele și semințele de sorbestrea, iar după aproximativ o săptămână coboară la nivelul 

solului, unde furnicile din genul Myrmica o miros și sorb un lichid de pe spatele acesteia.  

Rolul acestui lichid este de a calma furnicile, ca larva să intre în furnicar fără a fi 

consumată. Aflată în furnicar, omida consumă ouăle și pupele gazdelor până ajunge în stadiul de 

pupă și mai târziu de fluture.  

Mobilitatea speciei în perioada de adult este ridicată. Având în vedere totuși condițiile 

foarte specifice, stricte, prin care se realizează reproducerea și dezvoltarea larvelor, se poate 

stabili că mobilitatea și adaptabilitatea față de condiții de mediu noi este foarte scăzută. 

Planul de management evaluează specia cu o populație între 4090-4654 de indivizi, fără a 

se specifica starea de conservare. 

 

Figura 26 - Planul de distribuției a speciei Maculinea teleius (conform Planului de management) 

  

Unio crassus – scoică de râu 

Scoica de râu este o specie de scoică de apă dulce, o moluscă din familia Unionidae. 

Specia este afectată de activitățile antropice (care duc la deteriorarea calității apelor), 

fragmentarea habitatelor și pierderea peștilor (care sunt specii gazdă) sau de către introducerea 

speciilor invazive. Reproducerea se face prin expulzarea ouălor în apă sub formă de pachete mici 
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ingestate de specii de pești (Leuciscus cephalus și Perca fluviatilis). În acest moment, larvele 

devin parazite pe branhiile speciilor gazdă. 

Specia are o distribuție continuă pe toată jumătatea estică a ariilor protejate, fiind posibil 

absentă pe sectorul râului Tur, în aval de Turulung. Specia are o mobilitate foarte scăzută, 

asigurată doar în perioada de reproducere când glochidiile sunt expulzate în apă și se atașează de 

branhiile speciilor de pești gazdă. Presiunile asupra speciei sunt multiple și depind de calitatea 

apei (nu se pot reproduce în ape cu concentrația nitraților mai mare de 10 mg/l), compoziția 

speciilor de pești (din cauză că parazitează doar anumite specii) și degradarea albiilor naturale 

ale cursurilor de apă. Adaptabilitatea în fața condițiilor noi de mediu (diferite de cerințele destul 

de specifice față de mediu) este scăzută. 

Starea de conservare a speciei în Planul de management integrat al ariilor naturale 

protejate a fost încadrată ca satisfăcătoare (nefavorabilă-inadecvat), cu o populație de 958.000 de 

indivizi.  

 

Figura 27 - Planul de distribuției a speciei Unio crassus (conform Planului de management) 

 

 Speciile de nevertebrate sunt mult mai diverse decât alte grupuri taxonomice și asigură o 

cantitate de biomasă mult mai mare decât celelalte grupuri, astfel că și rolul acestora este foarte 

diversificat și important. Și acestea reprezintă bază trofică pentru numeroase specii, fiind atât 

consumatori primari cât și secundari, astfel că se află la baza consumului pentru cei secundari, 

respectiv terțiari (amfibieni, reptile, păsări, mamifere). De asemenea, o parte a lor au și rolul de 

descompunători, degradând materia vie sau organică complexă în elemente mai mici care pot fi 

ușor reutilizate de alte categorii. 
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 Alt rol important (nu doar în cadrul ariilor naturale protejate, dar în general) ține de 

asigurarea polenizării unui număr ridicat de plante și arbori, care nu pot fi polenizate de către 

vânt sau alte specii mai mari. În lipsa speciilor de insecte, polenizarea și implicit menținrea sau 

extinderea suprafețelor de teren se asigură în foarte mică măsură. 

 

Specii de plante de interes comunitar 

Iris aphylla ssp. hungarica – stânjenel  

Stânjenelul este o plantă perenă, cu flori violete spre purpurii care se pot vedea în lunile 

mai-iunie, cu o tulpină ramificată sub mijloc. Poate ajunge la 15-35 cm înălțime. Crește în pajiști 

uscate, nisipoase, din zona de silvostepă până în etajul gorunului. 

Efectivul populațional al speciei, evaluat în Planul de management la un număr de minim 

16450 de indivizi are o stare de conservare favorabilă.  

 

Marsilea quadrifolia – trifoiaș de baltă 

Este o plantă acvatică plutitoare ce face parte din grupul extins al ferigilor (deşi nu 

aminteşte ca aspect de acestea) din lacurile şi bălţile de câmpie, mai exact este o specie 

caracteristică habitatului de interes comunitar 3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip 

Magnopotamion sau Hydrocharition. 

 Din păcate, se mai găsesc puţine ecosisteme de acest tip ce se menţin în stare bună de 

conservare, astfel încât arealul plantei a înregistrat un regres sistematic, populaţiile rămase fiind 

mici, izolate şi puţine. Locurile unde încă se întâlneşte sunt în Câmpia de Vest şi Câmpia 

Română, precum şi în bălţile din colţul de nord – vest al Dobrogei.  

Supravieţuirea speciei depinde de menţinerea unei suprafeţe suficiente din habitatele 

acvatice stătătoare, care, în trecut aveau o mare importanţă în regularizarea naturală a viiturilor. 

Numele de trifoiaş de baltă vine de la aspectul plantei, de forma unui trifoi cu patru foi ce 

pluteşte la suprafaţa apei și este o specie indicatoare pentru starea de calitate a habitatelor 3150, 

dar și 3160. De asemenea, specia se dezvoltă la interfața apei cu mediul aerian, astfel că asigură 

menținerea unor temperaturi constante în perioada de vegetație, ducând la prevenirea creșterii 

concentrației de dioxid de carbon dizolvat în apă (în paralel cu menținerea concentrației de 

oxigen dizolvat). Având în vedere întinderea speciei pe orizontală, asigură protecție alevinilor 

speciilor de pești, respectiv macronevertebratelor acvatice în fața prădătorilor externi (păsări) sau 

interni (pești).  

Specia a fost idetificată pe o suprafață de 160 m2 (distribuția restrânsă a speciei în cadrul 

sitului) și are o stare de conservare satisfăcătoare (nefavorabilă-inadecvat). În același timp, 

trifoiașul de baltă are o anumită mobilitate, putându-se instala în habitate umede noi care 

prezintă condiții prielnice, dar poate și dispărea ca urmare a lucrărilor care produc secarea 

habitatelor în perioada de vegetație. 

Conform planului de management, asupra speciei au fost identificate mai multe tipuri de 

presiuni și amenințări, printre cele cu o magnitudine ridicată amintim zonele comerciale și 

industriale (modificările intravilanului Livada, respectiv planul de realizare a parcului industrial 

Micula), infrastructură pentru turism și recreere (loc de campare pădurea Agriș), activități de 

recreere și turism, respectiv alte forme de perturbări (pătrunderea ilegală, accesul, vandalismul în 

zona lacului Călinești) sau fragmentarea accentuată ca urmare a desecărilor zonelor umede. 
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Habitate de interes comunitar 

91E0* – Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno – Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Apare în principal la altitudini cuprinse între 700 şi 1.700 m. Temperaturile medii anuale 

au valori cuprinse între 7,5 – 2 grade Celsius, iar nivelul anual al precipitațiilor este între 800 – 

1200 mm. Relieful se prezintă sub forma unor lunci montane înguste şi versanţi umeziţi de 

izvoare. 

Rocile sunt foarte variate, calcaroase şi silicioase, sub formă de pietrişuri şi nisipuri grosiere 

calcaroase. Solurile sunt de mai multe tipuri: litosol, gleisol, superficiale, scheletice, acide, 

mezobazice. Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor este compus din 

arin alb (Alnus incana) sau cu puțin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag 

(Fagus sylvatica), iar la altitudini mai mici arin negru (Alnus glutinosa); 

Natura prioritară a acestui habitat nu a fost stabilită datorită speciilor de plante rare ci 

datorită faptului că acestea, crescând în lungul cursurilor de apă, consituie o resursă ecologică 

inestimabilă, fiind în primul rând culoar ecologic pentru mamiferele mari (şi singurele, mai ales 

la deal şi la câmpie), adăpost foarte preţios pentru numeroase specii de nevertebrate, loc de 

cuibărit şi de hrănire pentru un număr foarte mare de specii de păsări. Solurile pe care apar 

aceste păduri sunt cele aluviale (fluvisolurile), adesea gleizate.  

Din păcate, în multe locuri arinul negru şi frasinul au fost tăiaţi şi eliminaţi aproape 

complet ca specii în secolele trecute, primul din cauza lemnului folosit pentru obţinerea unei 

vopsele negre iar al doilea din cauza lemnului deosebit de trainic.  

O problemă majoră a pădurilor galerii de luncă o reprezintă uşurinţa excesivă cu care 

sunt invadate de către specii exotice scăpate din cultură. Este cel mai sensibil tip de habitat din 

acest punct de vedere din întreaga ţară. Speciile de talie înaltă şi căţărătoare autohotone 

caracteristice acestui tip de habitat şi care dau un aspect luxuriant, precum pălămida galbenă 

uleioasă, telekia, captalanul, angelica, urzica, viţa de vie sălbatică, carpenul, trestioara lânoasă 

sunt înlocuite de specii invadante precum napul porcesc, rudbeckia, reynoutria, polygonum-ul de 

Sahalin etc. 

În același timp, habitatul are o capacitate de instalare ridicată, în condițiile în care sunt 

menținute cerințele de mediu ale speciei. Este sensibil la instalarea speciilor adventive de plante, 

dar și la alterarea produsă de construcțiile sau lucrările de amenajare a cursurilor de apă. La 

nivelul UE este un habitat foarte rar, fiind de cele mai multe ori întâlnit având suprafețe scăzute. 

Din acest motiv este considerat habitat prioritar la nivelul UE.  

 

9130 – Păduri de fag de tip Asperulo–Fagetum  

Pădurile de fag de soluri neutre din Europa Centrală sunt destul de rare în Carpaţii 

româneşti şi dealurile înalte adiacente, fiind înlocuite pe scară largă de către făgetele carpatice 

(habitatul 91V0). Totuşi, există situaţii, mai ales în cazul arealelor cu precipitaţii aflate la limita 

inferioară pentru făgete, în care speciile central-europene sunt dominante iar cele endemice 

Carpaţilor lipsesc.  

Făgetele central – europene sunt destul de bogate în specii, deşi de cele mai multe ori 

acestea nu reprezintă rarităţi. În amestec cu fagul apare des carpenul, iar la altitudini mai joase şi 
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gorunul. Cele mai bine conservate făgete din arealele de munte au în compoziţia lor mult brad şi 

chiar tisă, alături de mesteacăn, plop tremurător, cireş sălbatic, tei pucios, paltin de munte, paltin 

de câmp, ulm de munte, sorb, scoruş.  

Arbuştii sunt denşi în cazul în care pădurea nu este intens gospodărită, mai frecvenţi fiind 

caprifoiul negru, caprifoiul roşu, salba răioasă, salba moale, socul roşu, socul negru, lemnul 

câinesc. Covorul ierbaceu este foarte bogat în specii central-europene şi eurosiberiene, 

numeroase dar fără nici un colorit regional: urzica moartă galbenă, sânziana lui Schulter, 

vinariţa, dentariţa cu bulbi, meişorul uniflor, păştiţa albă, feriga comună, feriga austriacă, lintea 

de primăvară (ginuşele) etc.  

 

91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen  

Este principalul tip de pădure de deal din Transilvania, dominat de gorun. Ocupă 

suprafeţe largi pe soluri de tip cambisol eutric, cambisol distric şi luvisol tipic şi albic. Este un 

tip de habitat subendemic (se găseşte şi în Ucraina subcarpatică) diferenţiat de alte tipuri de 

gorunete prin prezenţa unui contingent de specii subendemice carpato – balcanice ca grâul negru 

bihorean (Melampirum sp.), lintea lui Hallerstein, spânzul purpuriu, dentariţa mov.  

Alături de specia dominantă, gorun, se întâlnesc gorunul auriu, gorunul ardelenesc, 

carpenul, teiul pucios, plopul tremurător, mesteacănul, scoruşul, cireşul sălbatic, paltinul de 

câmp, jugastrul, ulmul de munte, sorbul.  

Stratul ierbos, alături de speciile diferenţiale menţionate mai sus, cuprinde numeroase 

specii tipice pădurilor central–europene ca sălăţica, piciorul cocoşului de pădure, toporaşul de 

pădure, păştiţa albă, păştiţa galbenă, ghiocelul comun, rodul pământului, vioreaua, brebenelul 

comun, brebenelul mare, crucea voinicului, leurda etc. 

 

91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior 

sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 

Este un habitat forestier în care se întâlnesc păduri de luncă aflate în câmpiile joase din 

silvostepă, în arealul Câmpiei de Vest, Câmpiei Române şi Câmpiei Moldovei, cu stejar şi specii 

de frasin.  

Solurile sunt de obicei cernoziomuri şi feoziomuri gleizate, numite „lăcovişti” cu 

următoarele caracteristici: argiloase, grele, umede. Arborii dominanți variază sunt stejarul și 

speciile de frasin. 

În Câmpia de Vest şi nordul Câmpiei Moldovei apare doar stejarul (comun), alături de 

frasinul comun şi cel danubian, spre deosebire de Câmpia Română şi sudul Câmpiei Moldovei 

unde apar şi frasinul pufos (o specie endemică pentru bazinul inferior al Dunării) şi ștejarul 

brumăriu. Pe lângă arborii dominanți, în acest habitat se găsesc arinul negru, salcia albă, salcia 

comună, plopul negru, plopul alb, ulmul mic, velnişul, părul pădureţ, jugastrul, mălinul etc. 

 

91M0 – Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 

Acest habitat este caracterizat de păduri submediteraneene dominate de cer şi gorun, 

gorun auriu şi gorun ardelenesc din Dealurile de Vest, bordura vestică şi sudică a Carpaţilor 

Occidentali, sudul Munţilor Apuseni, Dealurile Silvaniei, Culoarul Mureşului din vestul 

Transilvaniei (la sud de Aiud).  
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Solurile sunt de tip luvisoluri şi cambisoluri eutrice, dar și luvisoluri haplice și albice 

cromice, așa zise soluri brune roșcate. 

Alte specii întâlnite în acest habitat: teiul argintiu, teiul cu frunza mare, carpenul, cireşul 

sălbatic, arţarul tătărăsc sau gladişul etc. Speciile de arbuşti sunt păducelul, porumbarul, salba 

râioasă, lemnul câinesc, spinul cerbului, cornul etc. Dintre speciile ierboase, deosebit de 

caracteristic este şofranul auriu Crocus flavus pentru pădurile de cer şi gârniţă din Câmpia 

Română (înlocuit de şofranul violet pentru aproape toate celelalte păduri).  

 

92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba  

Este un habitat asemănător cu 91E0* care înglobează toate pădurile galerii de luncă de pe 

râuri interioare, habitatul 92A0 include pădurile de plop alb și salcie albă de pe solurile aluviale 

ale râurilor mari. Alături de aceste specii dominante, mai apar salcia comună, plopul negru, 

frasinul danubian, velniș și jugastru, iar vegetația ierboasă este reprezentată de specii cu habitus 

înalt cum sunt: pălămida de apă, trestia, papura cu frunza îngustă și lată, toporașul de apă, specii 

de rogoz și altele. 

 

Figura 28 - Planul de distribuției a habitatului 92A0 (conform Planului de management) 

Habitatul este comun la nivelul României, dar de cele mai multe ori este degradat din 

cauza lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă din diferite cauze (eroziune, protecția împotriva 

inundațiilor, construcții), dar și a numărului tot mai mare de specii invazive care colonizează 

acest habitat. 

Habitatele de pădure asigură servicii importante de mediu în cadrul ariilor protejate (dar 

și în afara lor). Asigură habitat și adăpost pentru numeroase specii de păsări, mamifere, 
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amfibieni, reptile, nevertebrate, fie prin scorburile naturale ale trunchiurilor, fie prin suportul 

fizic al cuibului sau prin posibilitatea organismelor de a se adăposti sub scoarță (lilieci, 

nevertebrate) sau prin săpătură directă (ciocănitori, insecte xilogage). Mai mult, arborii și 

pădurile devin suport pentru instalarea unor ciuperci care la rândul lor vor degrada materia vie 

sau moartă pentru a fi înglobată sau utilizată de către multitudinea de specii de plante sau 

nevertebrate terestre. Tot pădurile și suprafețele acoperite cu fond forestier sau arbori protejează 

și adăpostesc juvenilii și puii speciilor de păsări, amfibieni, reptile sau mamifere în fața 

prădătorilor.  

Pădurile produc și adăpostesc numeroase produse accesorii (fructe de pădure, fructe, 

seminte, nuci) care vor fi consumate de numeroasele specii care se adăpostesc sau care utilizează 

pădurea strict pentru asigurarea necesarului de hrană. În aceste condiții, și omul a depins în trecut 

(și depinde și acum) în mare măsură de aceste produse.  

 

6440 – Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii  

Este un habitat de pajişti de luncă de la câmpie până în etajul montan inferior, dezvoltate 

pe soluri cu o umiditate ușor crescută, uneori prezent doar în perioadele cu precipitaţii ale anului, 

în care speciile iubitoare de umezeală se amestecă cu cele care preferă un regim echilibrat al 

umidităţii solului. Specia caracteristică după care s-a numit acest habitat este mărarul alb de 

luncă (Cnidium sp.), rar în România. 

 

6430 – Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul 

montan până în cel alpin  

Este un habitat alcătuit din comunităţi de plante ierboase foarte înalte, higrofile și 

nitrofile, diverse din punct de vedere al compoziţiei speciilor. Cele mai multe se cantonează de-a 

lungul cursurilor de apă și a lizierelor forestiere, iar cele mai reprezentative se găsesc în etajul 

dealurilor înalte şi până la nivelul etajului molidului. Solurile pe care se instalează sunt jilave, cu 

un exces de umiditate moderat, permanent umectate de către pâraiele din imediata apropiere.  

 

6120 – Pajişti xerice şi calcifile pe nisipuri 

Este un habitat ce cuprinde pajişti pe dune de nisip din interiorul uscatului (continentale), 

fiind de natură submediteraneană. Astfel de dune întâlnim în vestul Câmpiei Române (Oltenia) şi 

în sudul Moldovei. Numeroase specii rare, subendemice şi endemice de plante şi animale se află 

cantonate în aceste habitate de dune deosebit de sensibile la impactul antropic (mai ales la 

suprapăşunat). Ca toate comunităţile de dune, pajiștile au un caracter pionier şi le este atribuit un 

rol important în fixarea nisipurilor mobile. 

 

6410 – Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion 

caeruleae) 

Este un habitat de pajişti care apare pe soluri cu umiditate crescută de pe substraturi 

geologice variate. Aceste pajiști sunt dominate de iarba albastră (Molinia sp.), un gramineu înalt.  

Uneori, pe soluri acide cum sunt luvisolurile albice gleizate, ca specie codominantă se poate 

instala părul porcului (Nardus sp.). Nu sunt habitate secundare, rezultate din degradarea unor 
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tipuri de fânaţe sau turbării aşa cum se consideră în unele lucrări ci au de cele mai multe ori o 

origine primară, fiind fâneţe ancestrale relicte. 

 

6510 – Fâneţe de joasă altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

În acest habitat se găsesc fâneţe bogate în specii foarte valoroase din punct de vedere 

furajer. Acestea sunt prezente de la câmpie până în etajul montan inferior, specia dominantă fiind 

ovăsciorul (Arrhenatherum), un gramineu înalt, specific pentru solurile bogate în nutrienţi, 

profunde, cu un regim foarte echilibrat al umidităţii.  

Fâneţele cu ovăscior sunt destul de diverse din punct de vedere biologic deoarece alături 

de specia dominantă se află un număr mare de alte specii precum firuţa de livezi, păiuşul de 

livezi, sipica roz, sipica albă, barba ţapului orientală, garofiţa comună, ovăsciorul auriu, anasonul 

sălbatic mare, pesma frigiană, barba lupului, margareta comună, morcovul sălbatic, clopoţelul 

patul, capul călugărului hispid, inul galben, nalba de pădure etc., ceea ce face ca aceste habitate 

să fie destul de diverse din punct de vedere biologic.  

 

Fânețele și pajiștile îndeplinesc și acestea servicii importante pentru numeroase specii, 

începând cu asigurarea unor terenuri de vânătoare pentru răpitoarele de zi, dar și pentru speciile 

de păsări insectivore sau mamifere. De cele mai multe ori, terenurile deschise oferă posibilitatea 

desfășurării vânătorii la adăpostul vegetației ierboase sau din aer, de la înălțime. Nevertebratele 

vor utiliza aceste habitate ca urmare a numărului ridicat de specii de plante care înfloresc și 

produc polen/nectar, ajungând să fie prădate. Tot aceste zone deschise sunt și teritorii importante 

pentru desfășurarea activității speciilor termofile (reptile) care vor găsi un număr ridicat din 

speciile de nevertebrate, alte reptile sau micromamifere.  

Mai mult, habitatele de pajiști conțin numeroase specii ierboase cu rol furajer pentru 

speciile de ierbivore sălbatice sau domestice. Combinația de plante (păioase, plante cu flori) 

asigură hrană și pentru alte specii (mistreți sau micromamifere).  

 

40A0* – Tufărișuri subcontinentale peripanonice  

Este un habitat complex de tufărişuri de climat şi microclimat semiarid din silvostepă şi 

din arealul masivelor calcaroase din munţii şi dealurile din jurul Bazinului Panonic, cu vegetație 

mozaicată cu Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Rosa spinosissima, Rosa gallica, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Jasminum fruticans, Amelanchier ovalis etc. Acestea apar pe substraturi 

calcaroase sau roci silicatice, putând apărea inclusiv în margini de pădure. 

Conform planului de management, habitatul este foarte rar în UE și România, dar nu a 

fost găsit în ariile naturale protejate ale râului Tur. 

Având în vedere prezența speciilor de tufărișuri cu fructe sau țepi, acestea au avut un rol 

important în apariția comportamentului păsărilor din genul Lanius de a străpunge prada în țepii 

tufelor, oferind în același timp și protecție împotriva prădătorilor care pot atenta la ouăle și 

juvenilii speciilor care cuibăresc în interior (Lanius collurio, Lanius minor, Sylvia nisoria, 

Aegithalos caudatus). Fructele produse de speciile ierboase și lemnoase constituie o parte a 

hranei unor specii de păsări sau mamifere omnivore sau considerate carnivore. 

 

3150 – Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition 
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Este un tip de habitat ce cuprinde lacuri şi iazuri cu ape eutrofe, bogate în substanţe 

organice. În mod special bogate în baze dizolvate (pH de obicei >7), apă tulbure şi adesea cu un 

miros neplăcut, cu comunităţi din Hydrocharition ce plutesc liber la suprafaţă sau, în ape adânci, 

deschise, cu asociaţii de broscariţă (Magnopotamion). Sunt locuri importante de hrănire pentru 

păsări. Sunt puternic afectate de îndiguirile efectuate în ultimele decenii. Acest tip de habitat este 

foarte larg răspândit în lunca şi Delta Dunării, dar şi în toate arealele de câmpie şi colinare. 

Habitatul este foarte rar la nivelul UE și România, fiind protejat în 24 de situri din 

România. Prezența speciilor Marsilea quadrifolia, Utricularia vulgaris, Stratiotes aloides, 

respectiv Riccia sp. mărește importanța acestui habitat la nivelul siturilor. 

 

3160 – Lacuri distrofice și iazuri 

Habitatul cuprinde ape stătătoare limpezi din luncile râurilor mari de la câmpie şi din 

arealul colinar de joasă altitudine, cu vegetaţie natantă precum asociațiile cu nufăr galben şi 

miriofilum, cele de nufăr alb, nufăr candid, nufăraş galben (Nimfoides sp.), multe specii de iarba 

râului (Potamogeton sp.), cornaci, buzdugan mic de baltă etc. 

Acest tip de habitat merită conservat deoarece are un aspect estetic deosebit (mai ales în 

cazul în care există populaţii mari de nuferi albi şi galbeni), valoarea lui ecologică fiind de 

asemenea semnificativă ca loc de adăpost, hrănire şi reproducere pentru foarte multe specii de 

peşti, păsări şi nevertebrate, dar şi ca factor de atenuare a inundaţiilor râurilor adiacente. 

Valorea conservativă a habitatului este ridicată, fiind de asemenea foarte rar. La 

momentul elaborării planului de management, era protejat în 10 situri din România. 
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Figura 29 - Planul de distribuției a habitatului 3160 (conform Planului de management) 

 

3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și Bidention 

Habitatul bordează cursul râurilor şi al pâraielor de la câmpie până în etajul montan 

inferior, cu specii de buruieni nitrofile, iubitoare de umiditate. Are valoare conservativă redusă 

din punct de vedere floristic, dar important datorită indicării nivelului de protecție și naturalitate 

a malurilor nămoloase. Se protejează în 15 situri din țară. Este de asemenea un habitat 

caracteristic adăpătorilor de animale. 

Valorea conservativă a habitatului (din punct de vedere floristic) este redusă, dar 

important prin prisma malurilor nămoloase naturale identificate la nivelul ariilor naturale 

protejate. 

Habitatele acvatice 3150, 3160 și 3270 sunt fragmentate, dar acesta este specificul lor în cadrul 

sitului, având în vedere că meandrele vechi ale râului Tur au fost deconectate de la traseul 

principal al râului și astfel au creat o serie de condiții care diferă cu mult de la situația inițială. 

Prin aceste habitate se asigură adăpost pentru speciile acvatice sau semiacvatice care nu tolerează 

prezența speciilor de pești, fiind prădate de acestea (amfibieni și pontele acestora, 

macronevertebrate acvatice), sau ca urmare a condițiilor diferite de mediu față de cursul râului 

Tur (sistem lacustru, structură diferită a speciilor ripariene de plante, pH diferit, concentrații 

diferite de O2 și CO2, respectiv regim diferit de temperatură) pentru speciile Emys orbicularis, 

Triturus cristatus, Trituris dobrogicus. 
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Ecosisteme 

Conform Planului de management și a Corine Land Cover 2018, au fost identificate pe 

teritoriul siturilor Natura 2000 4 tipuri principale de ecosisteme: de pădure, de pajiști, ape și zone 

umede sau ecosisteme artificiale. Toate acestea au diferite roluri pentru existența speciilor și 

habitatelor de interes comunitar sau conservativ.  

Ecosistemele forestiere sunt alcătuite din pădurile de foioase sau de amestec și asigură pe 

lângă habitat sau teritoriu de cuibărit/adăpost, dar și resursă trofică pentru un număr ridicat de 

specii. Ecosistemele forestiere se suprapun și cu habitate de interes comunitar. 

Ecosistemele deschise de pajiști și fânețe reprezintă aproximativ 32% din suprafața 

sitului și asigură, în funcție de specie, adăpost și hrană. Dintre grupurile taxonomice identificate 

în cele 3 arii protejate, păsările utilizează mai intens habitatele deschise. O parte importantă a 

acestor ecosisteme de pajiște sunt permanent inundate, astfel că au dus la apariția și mai apoi 

menținerea unor zone umede utilizate intens de către specii de amfibieni de interes comunitar. 

Apele curgătoare și stătătoare, deși reprezintă doar aproximativ 8% din suprafața ariilor 

protejate, asigură o productivitate mai mare, raportată la suprafața relativă a acestora. Reprezintă 

habitat pentru un număr foarte mare de specii aparținând unor grupuri taxonomice diferite, 

trecând de la cele mai simple (moluște, macronevertebrate acvatice) până la cele mai complexe 

(păsări și mamifere). În cazul acestui proiect, majoritatea lucrărilor sunt propuse de-a lungul 

ecosistemului de ape și zone umede. De asemenea, se propun măsuri care vor duce la creșterea 

suprafețelor de teren care pot fi încadrate aici. 

Ecosistemul care conține terenuri antropice sau artificiale, deși evitat de cele mai multe 

specii, asigură pentru speciile antropofile sau sinantrope condiții de cuibărit, hrană sau protecție 

împotriva prădătorilor. În același timp produce și cele mai multe presiuni asupra populațiilor 

sălbatice. 

 

Funcții ecologice și servicii ecosistemice susținute de integritatea ariilor naturale 

protejate  

Începând cu elementele de bază ale ecosistemelor cuprinse pe teritoriul celor 3 arii 

naturale protejate suprapuse, producătorii formați din speciile de plante și alge se află la baza 

piramidei trofice și pe lângă asigurarea bazei trofice pentru un număr ridicat de specii 

(nevertebrate, păsări, mamifere – inclusiv cele domestice), aceștia asigură și filtrarea aerului, a 

apei, producția de oxigen, absorbția de dioxid de carbon, stocarea substanțelor chimice nedorite. 

Mai mult decât atât, vegetația ripariană joacă un rol important în prevenirea efectelor viiturilor 

prin creșterea rugozității malurilor și încetinirea debitelor, absorbția apelorși prevenirea 

alunecărilor de teren. Habitatele formate de asociațiile vegetale constituie și adăpost pentru un 

număr ridicat de specii de nevertebrate, amfibieni, reptile, păsări, mamifere și chiar unele specii 

de pești sau nevertebrate acvatice.  

Nevertebratele desemnate pentru situl ROSCI0214 Râul Tur sunt formate din 

consumatori primari și secundari. Numărul ridicat de specii și efective aferente fiecărei specii 

constituie la rândul lor o bază trofică împresionantă pentru alte nevertebrate - Ophiogomphus 

cecilia, Coenagrion ornatum, pești – Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Rhodeus amarus, 

amfibieni – Bombina variegata, Bombina bombina, Triturus cristatus, reptile – Emys 
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orbicularis, păsări – Delichon urbica, Fringilla coelebs, Hirundo rustica, Dryocopus martius și 

altele sau mamifere - Myotis myotis, Myothis bechsteinii, Rhinolophus ferrumequinum etc. Chiar 

dacă indivizii prezintă dimensiuni reduse de cele mai multe ori, anumite specii (larvele 

libelulelor) pot vâna activ mormoloci de amfibieni și alevini de pești. Mai mult decât atât, sunt 

cunoscute mai multe specii ca fiind paraziți. Chiar și rolul acestora în natură este important, 

putând duce la eliminarea indivizilor slab pregătiți. Printre alte roluri pe care nevertebratele le 

pot îndeplini se numără și asigurarea protecției pontelor speciei Rhodeus amarus care își depune 

și fecundează întreaga pontă în interiorul scoicii, identificând indivizii care prezintă concentrație 

de oxigen mai ridicată venind din zona sifonului. La rândul lor, glochidiile (larvele de scoică) 

parazitează branhiile unor specii de pești (Squalius cephalus, Sander lucioperca, Esox lucius 

etc.) pentru a asigura dispersia indivizilor.  

Speciile de pești ocupă toate nișele ecologice și trofice din mediul acvatic reofil și lentic 

fiind adaptate condițiilor diferite de substrat (speciile bentonice), dar se regăsesc și în masa apei 

(specii pelagice). Sunt consumatori primari și secundari, astfel că pot ajunge bază trofică pentru 

vidră sau speciile de păsări ihtiofage (Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardea alba, Botaurus 

stellaris, Chlidonias hybridus, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena și altele). Mai mult decât 

atât, mențin în anumite limite efectivele speciilor de nevertebrate acvatice sau semiacvatice prin 

consumul acestora. O parte a speciilor de pești constituie mijloc de dispersie pentru glochidii 

facilitând colonizarea noilor teritorii de către lamelibranhiate. În același timp, pentru 

comunitățile locale riverane peștii pot constitui hrană de bază, astfel că menținerea unor populații 

sănătoase și numeroase este necesar. 

 Amfibienii sunt specii acvatice sau parțial acvatice la care respirația este în parte 

tegumentară, astfel că pot fi considerați indicatori ai stării de calitate a apelor. Un rol important 

al lor este de a consuma cantități importante din nevertebratele acvatice sau terestre, inclusiv 

specii de țânțari, muște sau viermi. În perioada de reproducere și imediat după aceasta, numărul 

amfibienilor aflați la un loc poate fi semnificativ, astfel că vor atrage specii consumatoare (vidre, 

vulpi, răpitoare de zi – Buteo buteo sau Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Ardea cinerea, Ardea 

alba). Studiate de cele mai multe ori împreună cu amfibienii sunt reptilele. Majoritatea acestora 

sunt inofensive (toate sunt inofensive dacă sunt lăsate în pace), și contribuie la suplimentarea 

hranei pentru multe specii de păsări (mai exact răpitoare de zi – Falco tinnunculus, Falco 

subbuteo, Circaetus gallicus, Buteo buteo). Mai mult decât atât, reptilele sunt majoritatea 

carnivore, astfel că vor consuma insecte, amfibieni, alte reptile, păsări sau mamifere. 

Speciile de păsări au adaptări (și din această cauză) preferințe față de mediu. Păsările 

dependente de habitatele forestiere sunt mai greu vizibile, dar importante în cadrul ecosistemelor 

în care apar datorită regimului trofic adoptat. Majoritatea păsărilor consumă insecte și mențin 

populațiile și concentrările de insecte la anumite concentrații suportabile comunitățile locale, 

prin consumul de țânțari și muște, albine și viespii, ploșnițe și libelule sau alte specii. În această 

categorie putem aminti orice specie de ciocănitoare, dar mai ales ciocănitoarea neagră 

(Dryocopus martius), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius) și ciocănitoarea de grădină 

(Dendrocopos syriacus) sau speciile de passeriforme și turdide, cum ar fi pițigoiul mare (Parus 

major), pițigoiul de brădet (Parus ater), țicleanul (Sitta europaea), pănțăurașul (Troglodytes 

troglodytes), mierla (Turdus merula), sturzul cântător (Turdus philomelos) și altele. Dacă nu 

consumă insecte, păsările pot fi frugivore (consumă fructe) sau granivore (consumă semințe) și 
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atunci unul dintre rolurile lor în ecosistemele pe care le frecventează este acela de a ajuta la 

regenerarea pădurilor și a habitatelor prin împrăștierea semințelor rezultat din consumul și 

transportul semințelor mai puțin digerabile. De asemenea, o altă modalitate prin care se poate 

realiza zoocoria (împrăștierea semințelor plantelor cu ajutorul animalelor) este prin colectarea 

semințelor și a fructelor și ascunderea sau depozitarea lor pentru utilizare în perioadele mai 

sărace. Evident, animalele pierd șirul locațiilor în care le-au depozitat, ajungând ca acestea să 

încolțească.  

Cum este și normal, aceleași tipuri de regimuri alimentare se găsesc și la speciile 

dependente de habitatele agricole (pajiști, fânețe sau culturi agricole). Aici s-au stabilit și 2 specii 

cheie (cârstelul de câmp – Crex crex și sfrânciocul cu fruntea neagră – Lanius minor), pentru 

care în România se oferă plăți celor care își exploatează terenul și care respectă un set de măsuri 

de conservare (măsuri de agro-mediu). Beneficiile financiare importante vin din importanța 

speciilor la nivelul întregii Uniuni Europene, dar și a României, fiind una din puținele țări care 

mai adăpostește densități relativ ridicate din aceste specii. Totodată, mai găsim și berze albe 

(Ciconia ciconia) și negre și (Ciconia nigra), sfrâncioc roșiatic (Lanus collurio) sau presură sură 

(Miliaria calandra).  

Toate aceste specii de păsări, dar și o serie de rozătoare, insecte, reptile sau amfibieni, 

sunt controlate populațional de răpitoarele de zi și de noapte. Acestea sunt reprezentate de obicei 

de populații și densități mai mici, dar cu un rol mult mai important pe care îl poate asigura un 

singur individ în cadrul lanțurilor trofice. Astfel, în sit pot fi întâlnite 10 specii de răpitoare de 

interes comunitar, din care 3 de noapte și 7 de zi. Dintre răpitoarele de noapte, buha (Bubo bubo) 

este cea mai masivă din Uniunea Europeană. 

Cu efective ceva mai scăzute decât celelalte grupuri taxonomice, mamiferele ajung să fie 

alături de păsări, consumatorii terțiari/finali ai ariilor naturale protejate de pe râul Tur. 

Bineînțeles nu toate speciile de mamifere sunt consumatori finali, ci doar Lutra lutra. Aceasta 

este o specie vorace care are un metabolism accelerat și consumă cantități importante de pești, 

amfibieni, reptile, păsări sau mamifere, dacă are ocazia. Poate controla speciile de pești invazivi, 

dar dacă diversitatea speciilor este ridicată, atunci va vână după preferințe și gusturi. Celelalte 

specii de mamifere desemnate sitului ROSCI0214 Râul Tur sunt reprezentate de chiroptere, 

astfel că pot fi consumate de către răpitoarele de noapte (în principal), dar vor menține sub 

control efectivele unor populații de insecte zburătoare. Unul dintre beneficiile utilizării unor nișe 

ecologice sau trofice apropiate (sau chiar suprapuse) cu cele ale chiropterelor este protecția 

oferită de conservarea habitatelor, liliecii putând fi considerate specii umbrelă.  

Toate aceste relații interspecifice și intraspecifice mențin integritatea siturilor și implicit o 

biodiversitate specifică foarte crescută. Acest studiu evaluează nu doar impactul asupra 

parametrilor oferiți de obiectivele specifice de conservare, dar și parametri sau factori adiționali 

care pot aduce atingere speciilor și habitatelor de interes comunitar sau care pot altera relațiile 

structurale și funcționale din faza inițială, înainte de demararea lucrărilor propuse. 

 



 

 

 

Figura 30 - Planul de amplasare a punctelor în care au fost observate specii de faună 



 

 

 

Specii identificate pe amplasament sau în proximitatea lui în cadrul studiilor de teren 

În cadrul observațiilor din teren efectuate pe amplasamentele pe care se dorește 

implementarea proiectului, în perioada octombrie 2018 – iulie 2019 și mai 2021, observațiile au 

fost repartizate în funcție de cursul de apă și localitate, astfel: 

Râul Tur 

1) UAT Călinești-Oaș 

Populația piscicolă la vărsarea râului Tur în lac este bine reprezentată fiind identificate 14 

specii, dominante fiind plătica, carasul și cleanul, dar în sectorul de baraj diversitatea speciilor se 

reduce, dominante rămânând plătica și carasul la care se adaugă obletele și babușca.  

Din dialogul cu pescarii sportivi mai există în lac lin (Tinca tinca), șalău (Sander 

lucioperca), somn (Silurus glanis), amur (Ctenopharybgodon idella) și sânger 

(Hypophthalmichthys molitrix). Dintre acestea, specii cu valoare conservativă identificate sunt 

moioaga (Barbus carpathicus), zvârluga (Cobitis taenia) și avatul (Aspius aspius). 

În această zonă impactul antropic este ridicat, cu construcții în apropiere de marginea 

lacului, deșeuri pe maluri și un număr mare de pescari. Barajul prezintă urme de eroziune, deși 

pe masca acestuia se observă lucrări recente de suprafață. În amonte de baraj, malul drept are o 

pantă joasă și este neconsolidat. Alt impact antropic este reprezentat de plantațiile de mesteceni. 

În aval de baraj, sunt urme ale unor debite mai mari: depuneri aluviale în albie și deșeuri 

și terenuri arabile: culturi de porumb. Pe malurile lacului s-au găsit pești morți din speciile 

Carassius gibelio (caras) și Scardinius erythrophthalmus (roșioară).  

 Chiar și așa, biodiversitatea este ridicată deoarece, pe lângă numărul mare de specii de 

pești, s-au observat 25 de specii de păsări, 3 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, mușuroaie de 

cârtiță și indivizi din 3 specii de nevertebrate. Situația observațiilor de faună în sectorul de baraj 

și la vărsarea râului Tur în lac se poate vedea în tabelul următor. 

Tabel 18 - Situația observațiilor de faună în sectorul de baraj și la vărsarea râului Tur în lac 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categoria 

IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Leuciscus cephalus  clean 5 LC  4, 5 

2. 
Perca fluviatilis  biban 

european 
4 LC  4, 5 

3. Barbus carpathicus moioagă 1 LC 3 4, 5 

4. Pseudorasbora parva  murgoi bălțat 1 LC  4, 5 alohton 

5. Alburnus alburnus  obleț 13 LC  4, 5 

6. Esox lucius  știucă 3 LC  4, 5 

7. Carassius gibelio  caras 16 LC  4, 5 

8. Sander lucioperca  șalău  LC  obs. pescari 

9. Rutilus rutilus babușcă 11 LC  4, 5 

10. Silurus glanis  somn  LC  obs. pescari 

11. Ameiurus nebulosus  somn pitic 2 LC  4, 5 alohton 
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12. Abramis brama  plătică 31 LC  4, 5 

13. Aspius aspius  avat 2 LC 3 4, 5 

14. 
Ctenopharyngodon idella 

amur  LC  
obs. pescari  

alohton 

15. 
Hypophthalmichthys molitrix 

sânger  NT  
obs. pescari 

alohton 

16. Cobitis taenia zvârlugă 1 LC 3 4, 5 

17. Scardinius erythrophthalmus roșioară 1 LC  4, 5 

18. Tinca tinca lin  LC  obs. pescari 

19. Chondrostoma nasus scobar 3 LC  4, 5 

20. Cyprinus carpio crap 2 VU  4, 5 

Specii de păsări 

21 
Phalacrocorax carbo cormoran 

mare 
99 LC  11, 4 

22. Ardea alba egretă mare 34 LC 3 5 

23. Ardea cinerea stârc cenușiu 11 LC  11 

24. Anas platyrhynchos rață mare 23 LC 5C, 5D 5, 11, 12 

25. Turdus merula mierlă 2 LC  11, 13 

26. Aegithalos caudatus pițigoi codat 25 LC 4B 11, 13 

27. Parus major pițigoi mare 12 LC  11, 13 

28. Garrulus glandarius gaiță 3 LC 5C 11, 13 

29. Phasianus colchicus fazan 4 LC 5C, 5D 11 

30. Buteo buteo șorecar comun 5 LC  11 

31. Cygnus olor lebădă de vară 1 LC  12 

32. Phoenicurus ochruros 
codroș de 

munte 
5 LC 4B 13 

33. Turdus pilaris cocoșar 3 LC 5C 11, 13 

34. Pica pica coțofană 7 LC 5C 11, 13 

35. Corvus frugilegus 
cioară de 

semănătură 
200 LC 5C 11 

36. Chroicocephalus ridibundus 
pescăruș 

râzător 
15 LC  5, 12, 4 

37. Sturnus vulgaris graur 30 LC 5C 11, 13 

38. Passer montanus 
vrabie de 

câmp 
10 LC  11, 13 

39. Emberiza citrinella 
presură 

galbenă 
28 LC  13 

40. Podiceps cristatus corcodel mare 2 LC  5, 11, 12 

41. Dendrocopos major 
ciocănitoare 

pestriță mare 
1 LC  11 

42. Ciconia ciconia barză albă 2 LC 3 5, 13 

43. Oriolus oriolus grangur 1 LC 4B 13 

45. Circus aeruginosus erete de stuf 4 LC  11 

45. Actitis hypoleucos 
fluierar de 

munte 
7 LC 4B 5, 12 
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46 Anser albifrons gârliță mare 5 LC 5C 11 

Specii de amfibieni 

47. Bombina bombina 
izvoraș cu 

burtă roșie 
5 LC 3, 4A 14 

48. Rana dalmatina 
broască roșie 

de pădure 
1 LC 4A 14 

49. Pelophylax ridibundus 
broască mare 

de lac 
55 LC 5A 13 

Specii de reptile 

50.  Emys orbicularis țestoasa de lac 4 NT 3, 4A 13 

51. Natrix sp.  1   13 

Specii de mamifere 

52. Talpa europaea cârtiță  LC  
13, 

mușuroaie 

Specii de nevertebrate 

53. Xylocopa sp. albină dulgher 1   14 

54. Unio sp.     13 

55. Gryllus campestris greier de câmp  LC  13, colonii 

NT – Near Threatened, LR – Lower risk, LC – Least Concern 

 

 

Figura 31 - Passer montanus – vrabie de câmp   Figură 32 - Phoenicurus ochruros –  

codroș de munte (foto: Sabin Neațu) 
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Figura 33 - Pești morți în zona barajului lacului Călinești  Figura 34 - Lacul Călinești Oaș  

(foto: Sabin Neațu) 

 

2) UAT Gherța Mică 

Pe acest sector, râul are un curs relativ vijelios, adâncime mică a apei și substrat pietros – 

nisipos. Vegetația este reprezentată de plante acvatice submerse precum: Egeria sp., 

Potamogeton perfoliatus, P. lucens, Myriophylum spicatum și de plante terestre: hamei 

(Humulus lupulus), porumbar (Prunus spinosa), corcoduș (Prunus cerasifera), salcie albă (Salix 

alba), zălog (Salix cinerea), răchită (Salix fragilis).  

Marginile pârâului sunt puternic înrădăcinate cu specii de Carex sp. care formează 

asociații distincte pe maluri, considerate adăposturi prielnice pentru puietul tuturor speciilor de 

pești (boarță, clean, porcușor, beldiță).  

De asemenea, specii ierboase precum Rumex aquatica, Veronica anagallis aquatica, 

Glyceria maxima, Trifolium pratense, Trifolium repens, Ranunculus sardous, Potentilla repens, 

Potentilla argentea, Typha angustifolia și pâlcuri de Schoenoplectus lacustris, Bolboschoemus 

maritimus, Juncus gerardi, J. inflexus, J. efussus, Alisma plantago aquatica formează asociații 

de maluri compacte și distincte care servesc ca adăposturi pentru pești, amfibieni și specii 

acvatice de insecte (efemeroptere, rusalii, libelule, trichoptere). 

Pe această porțiune a râului s-au identificat, prin pescuit științific, nouă specii de pești 

dintre care două dominante: boarța (Rhodeus amarus) – specie de interes comunitar și beldița 

(Alburnoides bipunctatus). De asemenea, porcușorul de nisip (Romanogobio kesslerii) și Gobius 

albipinnatus vladykovi (porcușorul de șes) sunt alte două specii de interes conservativ. 

De-a lungul râului Tur în dreptul satului Gherța Mică și între acesta și localitatea 

Călinești Oaș s-au văzut 10 specii de păsări și 3 specii de mamifere. Situația observațiilor de 

faună pe cursul râului Tur în dreptul localității Gherța Mică și în amonte este prezentată în 

tabelul următor. 

Tabel 19 - Situația observațiilor de faună în dreptul localității Gherța Mică 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 
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1. Rhodeus amarus  boarță 10 LC 3 6 

2. Alburnoides bipunctatus  beldiță 5 LC  6 

3. Leuciscus cephalus  clean 4 LC  6 

4. 
Romanogobio kesslerii  porcușor de 

nisip 
2 LC 3 6 

5. Pseudorasbora parva  murgoi bălțat 1 LC  6 

6. 
Gobio albipinnatus vladykovi  porcușor de 

șes 
1  3 6 

7. Vimba vimba  morunaș 5 LC  6 

8. Ameiurus nebulosus  somn pitic 2 LC  6 

9. Carassius gibelio caras 3 LC  6 

Specii de păsări 

10. Ardea cinerea stârc cenușiu 1 LC  16, 17 

11. Buteo buteo șorecar comun 4 LC  16 

12. 
Dendrocopos major ciocănitoare 

pestriță mare 
2 LC  6 

13. 
Phalacrocorax carbo cormoran 

mare 
12 LC  16 

14. Turdus merula mierlă 1 LC  17, 18 

15. Lanius excubitor sfrâncioc mare 4 LC  17, 18 

16. 
Passer montanus vrabie de 

câmp 
15 LC  14, 16, 18 

17. Fringilla coelebs cinteză 2 LC  17, 18 

18.  Garrulus glandarius gaiță 4 LC 5C 17, 18 

19. Pica pica coțofană 2 LC 5C 17, 18 

20. Accipiter nisus uliu păsărar 1 LC  17 

Specii de mamifere 

20. Vulpes vulpes vulpe 2 LC 5B 18 

21. 
Lepus europaeus iepure de 

câmp 
3 LC 5B 17, 18 

22. Capreolus capreolus căprior  LC 5B 16, urme 

Specii de amfibieni 

23. 
Bombina bombina buhai de baltă 

cu burta roșie 
35 LC 3, 4A 16 

24. 
Pelophylax ridibundus broasca mare 

de lac 
57 LC 5A 16 

NT – Near Threatened, LR – Lower risk, LC – Least Concern 
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Figură 35 - Pescuit științific pe râul Tur   Figură 36 - Lanius excubitor – sfrâncioc mare 

(foto: Nicolai Crăciun)     (foto: Sabin Neațu)     

 

3) UAT Livada, Turulung 

Râul începe să capete aspectul unei ape curgătoare de câmpie. Se reduce substratul 

pietros în favoarea celui nisipos – mâlos. Râul își accentuează meandrarea. Pe acest sector se 

observă recoltări de balast. Vegetația arboricolă și arbustivă se reduce în favoarea celei erbacee. 

Speciile invazive identificate și propuse spre eliminare din această zonă sunt: Xanthium 

strumarium, Xanthium spinosum, Ambrosia artemisifolia și Amorpha fruticosa. 

S-au găsit galerii de Nannospalax leucodon si de Arvicola terrestris, 6 specii de păsări, 2 

specii de nevertebrate și 6 specii de pești dintre care domină cleanul, beldița și porcușorul de 

nisip. 

Impactul antropic este semnificativ în această zonă deoarece în apropriere se află o 

balastieră și o fermă zootehnică. S-au observat depozite de gunoi de grajd în albia majoră, iar 

digul este puternic erodat. 

Tabel 20 - Situația observațiilor de faună în dreptul localității Adrian 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Leuciscus cephalus  clean 8 LC  7 

2. Romanogobio kesslerii  
porcușor de 

nisip 
5 LC 3 7 

3. Alburnoides bipunctatus  beldiță 2 LC  7 

4. Gobio gobio  
porcușor 

comun 
2 LC  7 

5. Carassius gibelio  caras 4 LC  7 

6. Rutilus pigus  
babușcă de 

Tur 
1 LC 3, 5A 7 

Specii de păsări 

7. Anas platyrhynchos rață mare  LC 5C, 5D 18 

8. Chroicocephalus ridibundus pescăruș  LC  18, 19 
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râzător 

9. Ardea alba egretă albă 1 LC 3 19 

10. 
Phalacrocorax carbo cormoran 

mare 
 LC  19 

11. 
Emberiza citrinella presură 

galbenă 
25 LC  18 

Specii de mamifere 

12. Nannospalax leucodon  orbete mic  DD 4B 
galerii 

13. Arvicola terrestris șobolan de apă  LC  

Specii de nevertebrate 

14.  
Unio crassus scoica mică de 

râu 
 EN 3 7 

15. Synanodonta sp.     7 

Specii de amfibieni 

16. 
Bombina bombina buhai de baltă 

cu burta roșie 
23 LC 3, 4A 18 

17. 
Rana dalmatina broasca roșie 

de pădure 
1 LC 4A 18 

EN – Endangered, NT – Near Threatened, LR – Lower risk, LC – Least Concern, DD – Data 

deficient 

 

 
Figură 37 - Emberiza citrinella – presură galbenă  Figură 38 - Râul Tur în dreptul localității  

Adrian (foto: Sabin Neațu)  

 

4) UAT Turulung 

Acest sector de râu este regularizat și trece prin localitatea Turulung. Vegetația ripariană 

este predominant erbacee și substratul este majoritar mâlos cu asociații submerse de 

Schenoplectus lacustris. Aceste asociații, sub forma unor pâlcuri sunt utilizate ca loc de 

adăpostire, hrănire și depunere a icrelor de către speciile fitofile de ciprinide precum Rutilus 

pigus și Rutilus rutilus. 

De asemenea, sunt dezvoltate coloniile de fitobentos (alge cloroficee și diatomee) și fiind 

întinse pe tot șenalul râului înregistrează o productivitate și producție de biomasă fitobentonică 

ridicată, asigurând hrănirea speciilor de pești preponderent vegetariene. 
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Fauna piscicolă este reprezentată de 7 specii. Speciile dominante sunt cleanul și babușca 

de Tur (Rutilus pigus). Pe lângă fauna piscicolă, s-au mai observat 6 specii de păsări și urme a 

două mamifere. Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în dreptul localității Turulung 

este prezentată în tabelul următor.  

Tabel 21 - Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în dreptul localității Turulung 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Leuciscus cephalus   clean 8 LC  8 

2. Romanogobio kesslerii  
porcușor de 

nisip 
5 LC 3 8 

3. Alburnoides bipunctatus  beldiță 4 LC  8 

4. Cobitis taenia zvârlugă 1 LC 3 8 

5. Carassius gibelio  caras 1 LC  8 

6. Rutilus pigus  
babușcă de 

Tur 
5 LC 3, 5A 8 

7. Rutilus rutilus babușcă 4 LC  8 

Specii de păsări 

8. Anas platyrhynchos rață mare 31 LC 5C, 5D 21 

9. Pica pica coțofană 17 LC 5C 20, 21 

10. Egretta garzetta egretă mică 1 LC 3 22 

11. Phalacrocorax carbo 
cormoran 

mare 
3 LC  22 

12. Passer montanus 
vrabie de 

câmp 
70 LC  20, 21 

13. Phasianus colchicus fazan 6 LC 5C, 5D 21 

14. Numenius phaeopus culic mic 1 LC  22 

Specii de mamifere 

15. 
Lepus europaeus iepure de 

câmp 
 LC 5B 21, 22 

16. Vulpes vulpes vulpe  LC 5B 21, 22 

17. Lutra lutra vidră    22 

LC – Least Concern 
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Figură 39 - Râul Tur în dreptul localității Turulung (foto: Sabin Neațu) 

 

5) UAT Halmeu, Agriș 

În această zonă, malul este puternic împădurit cu rădăcinile arborilor mergând până la 

marginea apei. Speciile de arbori și arbuști sunt: răchită albă (Salix elaeagnos), zălog (S. 

cinerea), salcie plesnitoare (S. fragilis), salcie albă (S. alba), sânger (Cornus sanguinea), corn 

(C. mas), salbă moale (Eonymus europaeus), păr pădureț (Pyrus piraster), corcoduș (Prunus 

cerasifera), păducel (Crataegus monogyna), măceș (Rosa canina), mur (Rubus fruticosus), 

hamei (Humulus lupulus) și curpen de pădure (Clematis vitalba).  

Acest habitat puternic umbrit prezintă la maluri asociații de Phragmites communis, 

Cladium mariscus (specie foarte rară la nivel european), Sparganium neglectum, Butomus 

umbellatus, Juncus inflexus, J. efussus, Trapa natans și Nymphaea alba. 
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Plantele submerse precum Potamogeton lucens, P. perfoliatus formează asociații 

distincte ce reprezintă adăposturi pentru populația piscicolă și de accea populația piscicolă este 

diversificată. Numărul de specii crește mult față de locațiile anterioare. Au fost identificate un 

număr de 15 specii de pești. Pe lângă fauna piscicolă, în urma ieșirilor pe teren, s-au mai 

identificat două specii de mamifere dintre care vidra (Lutra lutra) specie de interes comunitar, o 

specie de amfibian și 8 specii de păsări. Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în 

dreptul localității Mesteacăn este prezentată în tabelul nr. 10. 

Actualele amenințări asupra zonei sunt speciile invazive: salcâm (Robinia pseudoacacia) 

și amorfă (Amorpha fruticosa), suprapășunatul cu bovine și malurile puternic erodate.  

 

Tabel 22 - Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în dreptul localității Mesteacăn 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Leuciscus cephalus clean 3 LC  9 

2. Romanogobio kesslerii 
porcușor de 

nisip 
4 LC 3 9 

3. Alburnus alburnus obleț 2 LC  9 

4. Gobio gobio 
porcușor 

comun 
4 LC  9 

5. Rhodeus amarus boarță 3 LC 3 9 

6. Esox lucius știucă 2 LC  9 

7. Carassus gibelio caras 3 LC  9 

8. Scardinius erythrophthalmus roșioară 1 LC  9 

9. Rutilus pigus 
babușcă de 

Tur 
1 LC 3 9 

10. Vimba vimba morunaș 1 LC  9 

11. Cyprinus carpio crap 1 VU  9 

12. Aspius aspius avat 1 LC 3 9 

13. Sander lucioperca șalău 2 LC  9 

14. Rutilus rutilus babușcă 2 LC  9 

15. Abramis bjoerkna batcă 3 LC  9 

Specii de păsări 

16. Circus aeruginosus erete de stuf 2 LC 3 23 

17. Merops apiaster prigorie 3 LC 4B 23, 24 

18. Actitis hypoleucos 
fruierar de 

munte 
2 LC 4B 25, 26 

19. Ardea cinerea stârc cenușiu 1 LC  25 

20. Columba palumbus 
porumbel 

gulerat 
1 LC 5C, 5D 27 

21. Accipiter nisus uliu păsărar 1 LC 5C, 5D 27 

22. Riparia riparia lăstun de mal 13 LC  27 

Specii de mamifere 
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23. Lepus europaeus 
iepure de 

câmp 
1 LC 5B 26 

Specii de amfibieni 

24. Pelophylax ridibundus 
broască mare 

de lac 
 LC 5A 27 

LC – Least Concern, VU – Vulnerable 

 

 
Figură 40 - Circus aeruginosus – erete de stuf   Figură 41 - Râul Tur în dreptul localității 

        Mesteacăn (foto: Sabin Neațu) 

 

6) UAT Porumbești, Micula 

Râul pe această porțiune are aceeași adâncime a apei, iar malurile sunt puternic înierbate 

cu asociații de Cladius mariscus, Schoenopterus lacustris, Carex sylvatica ce reprezintă 

adăposturi pentru pești și de aceea populația piscicolă este foarte diversificată și cu o distribuție 

echilibrată. Astfel că, această zonă este reprezentată de 19 specii de pești și este cea mai bogată 

din punct de vedere piscicol de pe cursul râului Tur. 

Pe lângă speciile ierboase, pe malul râului se găsesc arbori și arbuști: Salix alba, Salix 

elaeagnos, S. cinerea, S. alba, S. fragilis, Acer campestris, Prunus padus, Quercus robur, 

Humulus lupulus, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus hirtus, R. 

fruticosus. 

Presiunile asupra biodiversității din această zonă sunt aceleași: specii invazive, 

suprapășunat cu vite și eroziunea puternică a malurilor. Dintre speciile de păsări s-au văzut pe 

teren în această zonă: sfrâncioc roșiatic, barză albă și lăstun de casă. Amintim și o specie de 

reptilă: gușterul. Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în dreptul localității 

Porumbești este prezentată în tabelul nr. 11. 

Tabel 23 - Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în dreptul localității Porumbești 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Leuciscus cephalus  clean 3 LC  10 

2. Perca fluviatilis  
biban 

european 
1 LC  10 
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3. Pseudorasbora parva  murgoi bălțat 1 LC  10 

4. Alburnus alburnus  obleț 5 LC  10 

5. Gobio gobio  
porcușor 

comun 
5 LC  10 

6. Rhodeus amarus  boarță 3 LC 3 10 

7. Esox lucius  știucă 3 LC  10 

8. Carassius gibelio  caras 8 LC  10 

9. Rutilus pigus  
babușcă de 

Tur 
2 LC 3 10 

10. Vimba vimba  morunaș 3 LC  10 

11. Sander lucioperca  șalău 1 LC  10 

12. Rutilus rutilus babușcă 3 LC  10 

13. Silurus glanis  somn 1 LC  10 

14. Abramis bjoerkna  batcă 4 LC  10 

15. Ameiurus nebulosus  somn pitic 1 LC  10 

16. Abramis brama  plătică 5 LC  10 

17. Leuciscus leuciscus  clean mic 1 LC  10 

18. Romanogobio kesslerii 
porcușor de 

nisip 
2 LC 3 10 

19. Aspius aspius  avat 1 LC 3 10 

Specii de păsări 

20. Delichon urbicum lăstun de casă 200 LC 3 28 

21. Lanius collurio 
sfrâncioc 

roșiatic 
3 LC 4B 29 

22. Ciconia ciconia barză alba  LC 4B cuib 

Specii de reptile 

23. Lacerta viridis gușter 2 LC 5A 30 

 

 

Figură 42 - Râul Tur în dreptul localității Porumbești  Figură 43 - Ciconia ciconia – barză albă 

(foto: Nicolai Crăciun)       (foto: Sabin Neațu) 

 

7) UAT Porumbești, Micula aval de nr. 6 
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Vegetația este abundentă și pe acest sector de râu, cu prezența speciilor invazive 

Amorpha fruticosa și Robinia pseudoacacia propuse spre eliminare. Biodiversitatea avifaunistică 

este ridicată. În această zonă s-au văzut 13 specii de păsări, iar pe lângă acestea mai menționăm 2 

specii de amfibieni, 2 specii de nevertebrate și urme a două mamifere. 

Tabel 24 - Situația observațiilor de faună pe cursul râului Tur în dreptul localității Bercu Nou 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de păsări 

1. Rallus aquaticus cârstel de baltă  1 LC  31 

2. Carduelis carduelis sticlete 12 LC 4B 31 

3. Ardea alba egretă mare 2 LC 3 31 

4. Ardea cinerea stârc cenușiu 2 LC  31, 30 

5. Buteo buteo șorecar comun 3 LC  31, 30 

6. Corvus corax corb 1 LC 4B 31 

7. Pica pica coțofană 20 LC 5C 31, 30 

8. Phasianus colchicus fazan 1 LC 5C, 5D 30 

9. Ciconia ciconia barză albă 2 LC 3 30 

10. Phalacrocorax carbo 
cormoran 

mare 
1 LC  30 

11. Streptopelia turtur turturică 3 VU 5C 30 

12. Lanius collurio 
sfrâncioc 

roșiatic 
2 LC 3 30 

13. Ciconia nigra barză neagră 1 LC 3 10 

Specii de mamifere 

14. Lepus europaeus 
iepure de 

câmp 
 LC 5B 30, urme 

15. Vulpes vulpes vulpe 1 LC 5B 31 

Specii de amfibieni 

16. Pelophylax ridibundus 
broască mare 

de lac 
5 LC 5A 30 

17. Bombina bombina 
izvoraș cu 

burtă roșie 
2 LC 3, 4A 30 

Specii de nevertebrate 

18. Calopteryx sp.  100   29-30 

19. Libellula depressa  1 LC  29-30 

LC – Least Concern, VU – Vulnerable 
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Figură 44 - Pelophylax ridibundus broască mare de lac Figură 45 - Ardea cinerea stârc cenușiu (foto: 

Sabin Neațu) 

 

8) Pârâul Turț (UAT Turț) 

Pe malurile pârâului Turț, vegetația este reprezentată de arbori și arbuști precum: arin 

negru (Alnus glutinosa), salcie albă (Salix alba), salcie târâtoare (S. rosmarinifolia), salcie 

plesnitoare (S. fragilis), mur (Rubus fruticosus), zmeur (Rubus idaeus), măceș (Rosa canina), 

arțar tătăresc (Acer tataricum), curpen de pădure (Clematis vitalba). Dintre speciile ierboase 

amintim: morcov (Daucus carota), pătlagină (Plantago major), margaretă (Chrysanthemum 

leucanthemum), răcovină (Stellaria media), Glyceria maxima, Ranunculus repens, traista 

ciobanului (Capsella bursa pastori), trifoi alb (Trifolium repens), Artemisia vulgaris, urzică 

(Urtica dioica).  

S-au instalat o serie de specii invazive: salcâm (Robinia pseudoacacia), Iva xanthiifolia, 

amorfă (Amorpha fruticosa), ambrosie (Ambrosia artemisiifolia). 

Experții ihtiologi au pescuit pe o distanță de 100 m liniari, nu a fost identificată faună 

piscicolă. Cauza pare a fi poluarea cu substanțe organice provenită de la fermă (ferme) de 

animale din amonte. Stația de observare este situată în afara ariilor naturale protejate, pe 

teritoriul intravilanului localității Turț. 
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Figură 46 - Pârâul Turț în amonte de podul peste drumul județean DJ109L (foto: Nicolai Crăciun) 

 

9) Pârâul Talna (UAT Racșa, Orașu Nou) 

Cursul pârâului Talna în dreptul localității Luna este unul relativ vijelios, dar își reduce 

viteza de curgere în dreptul localității Racșa. Malurile sunt înalte, cu vegetație deasă de arbori și 

arbuști compusă din arin negru (Alnus glutinosa), salcie târâtoare (Salix rosmarinifolia), salcie 

plesnitoare (S. fragilis), zălog (S. cinerea), răchită albă (S. elaeagnos), mană de apă (Glyceria 

maxima), sânger (Cornus sanguinea), corn (Cornus mas), plop alb (Populus alba), plop negru 

(Populus nigra), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), stejar (Quercus sp.), hamei (Humulus 

lupulus), salba moale (Eonimus europaeus), zmeur (Rubus idaeus). Aceste specii de plante sunt 

caracteristice atât habitatului prioritar 91E0* − Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), cât și habitatului de interes comunitar 

92A0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris). Conform hărților de distribuție a 

habitatelor pe teritoriul sitului ROSCI0214 Râul Tur, cele două se află în proximitatea cursului 

de apă Talna, fiind greu de stabilit limita dintre ele. Acesta este motivul pentru vegetația 

mozaicată în această zonă. 

În urma ieșirilor în teren s-au identificat 5 specii de pești, dintre care moioagă (Barbus 

carpathicus) specie dominantă și de interes conservativ. Din dialogul cu localnicii a rezultat 

prezența în trecut a păstrăvului (Salmo trutta fario) dispărut însă ca urmare a adâncirii freaticului 
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și a viiturilor puternice și repetate, posibil și a braconajului. Majoritatea exemplarelor capturate 

sunt exemplare juvenile în stare bună de sănătate, care atestă capacitatea de supraviețuire a 

populațiilor piscicole în acest habitat acvatic. 

Pârâul se prezintă într-o stare ecologică relativ bună, cu influențe antropice 

nesemnificative, reprezentate de gunoi menajer, depozitat în albia majoră și braconaj. Specii 

invazive prezente: salcâmul (Robinia pseudoacacia). S-au observat ruperi de mal în urma 

viiturilor ce necesită lucrări de consolidare. Stația de observare a faunei piscicole este amplasată 

în afara ariilor naturale protejate, la limita UAT-urile Racșa – Orașu Nou. 

Tabel 25 - Situația observațiilor de faună pe cursul pârâului Talna 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Barbus carpathicus moioagă 38 NT 3, 5A 
2, specie 

dominantă 

2. Phoxinus phoxinus boiștean 12 LC  2 

3. Alburnoides bipunctatus beldiță 12 LC  2 

4. Carassius gibelio caras 2 LC  2 

5. Leuciscus cephalus clean 3 LC  2 

NT – Near Threatened, LC – Least Concern 

 

  
Figură 47 - Albia pârâului Talna  Figură 48 - Ruperi de mal produse de inundații 

(foto: Adrian Ionașcu) 
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Figură 49 - Juvenil de moioagă (Barbus carpathicus) (foto: Nicolai Crăciun) 

 

Lucrările suprapuse cu habitate sau distribuția speciilor de interes comunitar 

Pentru suprapunerea lucrărilor în raport cu distribuția speciilor și habitatelor de interes 

comunitar au fost folosite lucrările proiectate în coordonate Stereo 1970 (anexate prezentului 

studiu) și distribuția speciilor și habitatelor conform studiilor de fundamentare a planului de 

management integrat (Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0214 

Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei 

naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean 

Noroieni). Acestora li se adaugă observațiile din cadrul studiilor de evaluare a impactului asupra 

speciilor și habitatelor din perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019, prezentate în secțiunea 

anterioară.  

Pentru fiecare specie/habitat/grup taxonomic există următoarea situație privind 

suprapunerea lucrărilor cu habitatul sau distribuția acestora: 

Lutra lutra (vidra): majoritatea lucrărilor propuse de pe teritoriul ROSCI0214 Râul Tur 

aflate între diguri se suprapun cu distribuția speciiei. Excepție o fac digurile nou propuse sau 

relocate. 
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Figură 50 - Distribuția speciei Lutra lutra în raport cu toate lucrările proiectului 

Barbastella barbastellus (liliacul cârn): a fost identificată în mai multe puncte ale sitului, 

astfel că există un număr relativ ridicat de lucrări suprapuse cu distribuția speciei (ex. 

supraînălțarea digului și colțul sudic al digului nou aferent polderului Dimoșag, aducerea la cotă 

a digurilor, realizarea consolidării vegetative și a prismului de anrocamente, relocarea digurilor 

din dreptul restaurării luncii inundabile a râului Tur). 

Miniopterus schreibersii (liliacul cu aripi lungi): specia are distribuția descrisă în dreptul 

lucrărilor de aducere la cotă a digului polderului Dimoșag, respectiv în zona de aval din dreptul 

ultimei restaurări a luncii inundabile până aproape de granița cu Ucraina. Lucrările cu care se 

suprapune sunt de aducere la cotă a digului, realizare prism de anrocamente, prag de fund, 

consolidare vegetativă și relocare a digului. 

Myotis bechsteinii (liliacul cu urechi late): distribuția speciei nu a fost stabilită. 

Myotis emarginatus (liliacul cărămiziu): conform studiilor de inventariere aferente 

planului de management, specia are distribuția împărțită în 3 suprafețe de teren, dintre care 2 se 

suprapun cu lucrările din zona polderului Dimoșag (aducere dig la cotă, consolidarea vegetativă 

a digului, dig nou, drum de acces și golirea de fund), respectiv restaurea luncii inundabile din 

aval (aducere dig la cotă, consolidare vegetativă, prism de anrocamente, prag de fund, relocare 

dig). 

Rhinolophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoavă): liliacul a fost identificat prin 

studiile de fundamentare a planului de management în zona polderului Dimoșag (aducere dig la 

cotă), respectiv restaurarea luncii inundabile din zona de aval a Turului (relocare dig, aducere dig 

la cotă, consolidare vegetativă). 
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 Myotis myotis (liliacul comun mare), Myotis dasycneme (liliacul de iaz), Myotis blythii 

(liliacul comun mic), Rhinolophus hipposideros (liliacul mic cu potcoavă): lucrările nu se 

suprapun cu distribuția speciei. 

 Bombina variegata (izvorașul de baltă cu burta galbenă): lucrările suprapuse cu 

distribuția speciei sunt localizate pe pârâul Talna (aducere la cotă a digurilor). 

 Bombina bombina (izvorașul de baltă cu burta roșie): este una dintre speciile cu 

distribuția foarte largă, astfel că un număr ridicat de lucrări și tipuri de lucrări se suprapun cu 

habitatul speciei, începând din zona de aducere la cotă a digurilor de pe pârâul Talna, până în 

dreptul restaurării luncii inundabile din aval (aducere dig la cotă, relocare diguri, consolidare 

vegetativă, prism de anrocamente, reabilitare prism de anrocamente, prag de fund, golirea de 

fund, turnul de manevră, descărcătorul de suprafață și uvrajul polderului Dimoșag, dig nou 

polder, drumul de acces polder). 

 

Figură 51 - Distribuția speciilor Bombina bombina și Bombina variegata în raport cu lucrările proiectului 

Triturus cristatus (triton cu creastă): suprapunerea lucrărilor cu distribuția speciei este 

minimală și se poate constata doar pe 2 suprafețe de teren în zona polderului Dimoșag (aducere 

dig la cotă, consolidare vegetativă, realizare prism de anrocamente, prag de fund), respectiv aval, 

în proximitatea restaurării luncii inundabile a râului Tur de pe malul drept (aducere la cotă dig). 

Emys orbicularis (țestoasa de apă dulce): distribuția speciei este suprapusă cu un număr 

ridicat de canale, bălți sau brațe moarte. Există și o serie de suprapuneri cauzate în principal de 

aducerea la cotă a digului, realizare drum de acces polder, relocare diguri, consolidare vegetativă 

și prism de anrocamente. 
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Figură 52 - Distribuția speciei Emys orbicularis în raport cu lucrările proiectului 

Aspius aspius (avat): conform planului de management, specia este distribuită pe tot 

cursul râului Tur și al pârâului Talna. De asemenea, indivizi apar și în lacul Călinești. În urma 

studiilor de teren, a fost confirmată prezența speciei în mai multe puncte. Astfel, prezența speciei 

se suprapune cu lucrările din albie de pe sectoarele în care a fost identificată (realizare prism de 

anrocamente, reabilitare prism de anrocamente, praguri de fund). 

Barbus petenyi/carpathicus (mreană vânătă): conform planului de management, specia 

este distribuită pe tot cursul râului Tur și al pârâului Talna. În urma studiilor de teren, a fost 

identificată în lacul Călinești și pârâul Talna.  

Cobitis elongatoides syn. taenia (fâsă mare): conform planului de management, specia 

este distribuită pe cursul râului Tur și al pârâului Talna. Lipsește de pe sectorul situat imediat în 

aval de baraj, pe pârâul Talna în zona confluenței cu râul Tur. În urma studiilor de teren, a fost 

identificată în dreptul localității Turulung sau în cadrul lacului Călinești. Lucrările cu care se 

suprapune specia sunt cele din zona localității Turulung: praguri de fund, amenajare confluență, 

realizare prism de anrocamente și reabilitarea stației hidrometrice. 

Romanogobio albipinnatus vladykovi (porcușor de nisip): conform planului de 

management, specia este distribuită pe tot cursul râului Tur. În urma studiilor de teren, a fost 

identificată doar în dreptul localității Gherța Mică, pe râul Tur. Lucrările cu care se suprapune 

specia sunt cele din zona localității Gherța Mică: realizare prim de anrocamente și praguri de 

fund. 

Romanogobio kesslerii (porcușor de nisip): conform planului de management, specia este 

distribuită pe pârâul Talna, lipsind de pe sectorul pârâului din zona confluenței cu râul Tur. În 
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urma studiilor de teren, a fost confirmată prezența speciei în mai multe puncte. Astfel, prezența 

speciei se suprapune cu lucrările din albie de pe sectoarele în care a fost identificată (realizare 

prism de anrocamente, reabilitare prism de anrocamente, praguri de fund). 

Misgurnus fossilis (țipar): conform planului de management, specia este distribuită de-a 

lungul canalelor de irigații sau de desecare, zone inundabile. În urma studiilor de teren, nu a fost 

identificată în proximitatea lucrărilor. 

Rhodeus amarus (boarcă): conform planului de management, specia este distribuită pe tot 

cursul râului Tur, al pârâului Talna și în cadrul lacului Călinești. În urma studiilor de teren, a fost 

confirmată prezența speciei în mai multe puncte. Astfel, prezența speciei se suprapune cu 

lucrările din albie de pe sectoarele în care a fost identificată (realizare prism de anrocamente, 

reabilitare prism de anrocamente, praguri de fund). 

Sabanejewia balcanica (dunăriță): conform planului de management, specia este 

distribuită pe tot cursul râului Tur și al pârâului Talna. În urma studiilor de teren, nu a fost 

identificată. 

Maculinea teleius: specia apare localizată în proximitatea lucrărilor sau având distribuția 

suprapusă cu aducerea la cotă a digurilor de pe pârâul Talna sau de pe râul Tur, mal stâng, din 

zona localității Mesteacăn. 

Lycaena helle: nu se suprapune cu lucrările propuse prin prezentul proiect. 

Lycaena dispar: specia are una dintre cele mai largi distribuții, astfel că majoritatea 

lucrărilor și a tipurilor de lucrări propuse prin proiect se suprapun cu habitatul speciei. 

Lucanus cervus (rădașcă): specia are nevoie de arbori bătrâni, aceștia fiind localizați și în 

proximitatea proiectului și a lucrărilor, din zona aducerii la cotă a digurilor de pe pârâul Talna, 

până la zona lucrărilor de pe râul Tur din dreptul polderului Dimoșag (aducere la cotă dig, 

consolidare vegetativă, prism de anrocamente, prag de fund, dig nou și drum de acces polder), 

respectiv a lucrărilor din aval din zona iazurilor piscicole de la Bercu (aducere dig la cotă, 

realizare și reabilitare prism de anrocamente, consolidare vegetativă, relocare diguri). 

Eriogaster catax: specia are o distribuție destul de restrânsă și apare în special în zona 

lucrărilor de relocare a digului (restaurea luncii inundabile din vestul localității Mesteacăn) sau 

de aducere la cotă a digurilor și de realizare a consolidării vegetative (din zona polderului 

Dimoșag și imediat în aval). 

Cerambyx cerdo: are distribuția speciei suprapusă cu un singură lucrare în zona celulei 

inundabile din sudul localității Gherța Mică. 

Unio crassus (scoica mică de râu): specia este prezentă în jumătatea superioară a râului 

Tur și pe întreg cursul pârâului Talna suprapus cu ROSCI0214 Râul Tur. Lucrările astfel 

suprapuse sunt cele din albia minoră a râului Tur (realizare și reabilitare prism de anrocamente, 

prag de fund, reabilitarea stației hidrometrice, uvrajul polderului și amenajările de confluență). 

Iris aphylla (stânjenel): specia nu este prezentă pe amplasamentul sau în proximitatea 

lucrărilor propuse prin proiect. 

Eleocharis carniolica (pipiriguț): specia apare în baza de date la coada lacului Călinești, 

pe cursul râului Tur, aval de localitatea Turulung (aducere la cotă dig și consolidare vegetativă), 

și în proximitatea supratraversării căii ferate (aducere la cotă dig). 

Marsilea quadrifolia (trifoiaș de baltă): a fost identificat la coada lacului Călinești. 
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Figură 53 - Distribuția speciei Marsilea quadrifolia identificată la coada lacului, în zona de suprapunere 

cu habitatul 3160 

Habitatele 3150 și 3160 sunt localizate la coada lacului Călinești (în zona în care este 

prezentă specia Marsilea quadrifolia), dar și pe majoritatea brațelor moarte existente de-a lungul 

râului Tur, aflate între diguri sau în afara acestora. Trebuie menționat că unele brațe moarte 

propuse spre reconectare conțin și habitatul 3160. 
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Figură 54 - Distribuția habitatelor 3150 și 3160 în raport cu lucrările propuse prin proiect 

Habitatul 3270 a fost identificat în proximitatea relocării digului din dreptul ultimei 

restaurări din aval a luncii inundabile sau pe cursul de apă aflat imediat în avalul barajului 

Călinești. 

Habitatul 6430 apare în 2 locuri în proximitatea proiectului: pe malul drept al pârâului 

Talna, la confluența cu râul Tur (în afara digurilor) și pe malul stâng al râului Tur, în dreptul 

localității Mesteacăn (în afara digurilor). 

Habitatele 6440 și 6510, conform distribuției din planul de management, sunt amplasate 

în mai multe locuri în care este propusă aducerea la cotă a digurilor de pe pârâul Talna, respectiv 

râul Tur, din zona barajului acumulării Călinești până aproape de frontiera cu Ucraina.  

Habitatul 9160 are distribuția delimitată de digurile existente, astfel că se poate confirma 

prezența acestuia în proximitatea lucrărilor (aducere la cotă dig, deversor și drum de acces 

polder, respectiv relocare diguri). 

Habitatul 91E0* apare în 2 locuri în zona proiectului, de-a lungul unei aduceri la cotă a 

digului de pe pârâul Talna. Conform ortofotoplanurilor recente, nu se confirmă prezența 

habitatului, zona fiind lipsită de vegetație arborescentă în albia majoră și de-a lungul digului. 
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Figura 55 - Distribuția habitatului 91E0* pe pârâul Talna, în proximitatea încastrării digului nou al 

polderului în digul existent 

Habitatul 91F0 este situat doar în proximitatea lucrărilor (mal stâng și drept în zona 

polderul Dimoșag), distribuția acestuia fiind delimitată de digurile propuse pentru aducerea la 

cotă sau propunerea consolidării vegetative. 

Habitatul 92A0 este amplasat pe malurile cursului de apă Tur, în general între digurile 

propuse spre aducere la cotă. Doar local, habitatul este suprapus cu lucrări de realizare a 

prismului de anrocamente. 
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Figură 56 - Distribuția habitatului 92A0 pe sectorul Gherța Mică - Turulung 

Habitatele 91Y0, 91M0, 9170, 9130, 7120, 6410, 6240, 3260 nu se află pe 

amplasamentul propus al lucrărilor. 

Referitor la prezența speciilor de păsări, având în vedere caracterul foarte vagil al lor și a 

capacității de a utiliza sau doar traversa numeroase habitate, este dificil de stabilit dacă lucrările 

se vor desfășura pe teritoriul sau habitatul potențial al diferitelor specii. Trebuie însă specificat că 

numeroase specii de păsări aflate pe formularul standard al sitului sunt specii acvatice 

(Phalacrocorax carbo, Ardea alba, Ardea cinerea, Anas platyrhynchos, Cygnus olor, 

Chroicocephalus ridibundus, Podiceps cristatus, Actitis hypoleucos, Charadrius dubius, Alcedo 

atthis, Riparia riparia), astfel că cel mai probabil, distribuția acestora este suprapusă cu un 

număr ridicat de lucrări de pe cursul de apă sau din proximitate. Speciilor acvatice li se adaugă și 

o parte a celor care depind de pajiști (Alauda arvensis, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Lanius 

collurio, Lanius minor etc.) sau păduri (Asio otus, Coccothraustes coccothraustes, Dendrocopos 

medius, Fringilla coelebs etc.) din cauza unor lucrări amplasate în cadrul acestor habitate (ex. 

aducere la cotă diguri, dig nou polder, restabilirea luncii inundabile). 

3. Identificarea şi evaluarea impactului 

3.1 Evaluarea impactului 

Această evaluare de mediu pentru proiecte necesită identificarea impactului semnificativ 

asupra componentelor biodiversității (genetice, speciilor, ecosistemelor și funcțiilor ecologice) și 
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asupra integrității ariilor naturale protejate din punctul de vedere al caracteristicilor prezentului 

proiect. Impactul semnificativ este definit ca fiind impactul care, prin natura, magnitudinea, 

durata sau intensitatea sa, generează efecte negative sau pozitive asupra unui factor de mediu sau 

asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Evaluarea a fost efectuată ținând cont de problemele de mediu identificate și efectele 

directe și indirecte, cumulative și sinergice, pe termen scurt, mediu sau lung, permanent sau 

temporar, pozitiv sau negativ. 

Pentru a se stabili și reprezenta într-o formă cât mai ușor de înteles nivelul impactului, s-

au stabilit 7 categorii de impact: pozitiv semnificativ, pozitiv moderat, pozitiv nesemnificativ, 

neutru – lipsă impact, negativ nesemnificativ, negativ moderat și negativ semnificativ. Acestor 

categorii li s-au asociat și culori, astfel: 

Tabel 15 - Matricea de interpretare a semnificației impactului 

Semnificația 

impactului 

Magnitudinea impactului 

Negativă Nicio 

modificare 

Pozitivă 

Mare Moderată Mică Mică Moderată Mare 

S
en

si
b

il
it

a
te

a
 

zo
n

ei
 

Foarte mare -3 -3 -2 0 +2 +3 +3 

Mare -3 -2 -2 0 +2 +2 +3 

Moderată -2 -2 -1 0 +1 +2 +2 

Mică -2 -1 -1 0 +1 +1 +2 

Foarte mică/ 

nesensibilă 
-1 -1 0 0 0 +1 +1 

Unde: 

Cod culoare  Semnificația impactului 

 Impact negativ semnificativ 

 Impact negativ moderat  

 Impact negativ nesemnificativ 

 Lipsă impact 

 Impact pozitiv nesemnificativ 

 Impact pozitiv moderat 

 Impact pozitiv semnificativ 

 

3.2 Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul (fără măsuri) 

Râurile și zonele inundabile ale acestora au servit, de-a lungul timpului, pentru multiple 

utilizări umane: agricultură, silvicultură, pescuit, dezvoltare industrială, comerț etc. Acest lucru 

nu este surprinzător, deoarece gestionarea monofuncțională a zonelor cu un potențial atât de 

ridicat pentru furnizarea de bunuri și servicii ar fi potențial ineficientă (Schindler și colab., 

2016). 

De la începutul secolului al XIX-lea, biodiversitatea văilor râurilor europene a fost 

puternic afectată de activitățile umane precum construcția de baraje și diguri (Jensen și colab. 

2006). Astfel, majoritatea zonelor inundate au fost între timp deconectate hidrologic de la 

cursurile râurilor prin realizarea lucrărilor împotriva inundațiilor și sunt în prezent deseori 

dominate de o utilizare umană intensă, cum ar fi agricultura, așezările sau rutele de circulație 

(Hein și colab., 2016), Europa fiind cel mai afectat continent de acest tip de activități (Nilsson și 

colab., 2005).  

Lucrările împotriva inundațiilor pot afecta atât biodiversitatea laterală, cât și cea 

longitudinală. Construcția barajelor de exemplu, afectează în principal conectivitatea 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 130 

Rev.0 06.2021 

 

 

longitudinală și împiedică migrația și dispersia speciilor. Canalizarea râurilor și pe de altă parte 

construcția digurilor afectează în principal conectivitatea laterală a biodiversității prin 

perturbarea conexiunii râului cu lunca sa inundabilă (Looy și colab., 2003) 

Bineînteles, magnitudinea impactului asupra biodiversității este proporțională cu 

dimensiunile investiției sau intensitatea lucrărilor, dar și cu sensibilitatea speciilor și habitatelor, 

suprafața/dimensiunea populației afectată și calitatea/tipul lucrărilor. Impactul acestor tipuri de 

lucrări ce fac obiectul prezentului proiect a fost discutat pentru fiecare grup taxonomic investigat 

în mai multe articole științifice de specialitate, iar realizarea unor lucrări cât mai verzi împotriva 

inundațiilor este un subiect din ce în ce mai popular, odată cu înțelegerea valorii acestor 

ecosisteme și reglementarea proiectelor ce au un impact asupra mediului la nivel european. 

Din cauza reducerii conectivității laterale, pădurile ripariene pierd specii de râu tipice și 

tind să aibă o diversitate mai mică din cauza dominanței crescânde a anumitor specii de plante 

(Looy și colab., 2003). Totodată, decopertarea stratului vegetal pentru realizarea lucrărilor ajută 

la instalarea speciilor invazive, astfel că renaturarea terenurilor cu specii autohtone după 

finalizarea lucrărilor este o măsură pentru prevenirea colonizării cu specii alohtone (Moinardeau 

și colab., 2016). 

Prin realizarea protecției împotriva inundațiilor, biodiversitatea piscicolă scade de-a 

lungul cursului principal al râului, speciile adăpostindu-se în refugiile rămase: canale, bălți etc. 

(Telcean și Cupșa, 2009). Multe animale, inclusiv insecte, broaște, păsări și mamifere sunt 

afectate de poluarea aerului, apei și solului și constrângerile comunicării acustice în zonele 

afectate de zgomotul, vibrațiile și noxele produse în timpul execuției lucrărilor și după realizarea 

acestora când vine vorba de artere sau sectoare unde traficul este permanent (Parris și Schneider, 

2008) – în cazul proiectelor care propun realizarea drumurilor.  

Revenind la proiectul propus, caracterul inundabil al luncii râului Tur în zona joasă de 

câmpie a condus la efectuarea unor lucrări ample de îndiguire şi regularizare a albiei. Pe lângă 

acestea, se mai adaugă lucrări de desecare pentru reducerea excesului de umezeală. Astfel, 

regimul hidrologic în cadrul bazinului Tur este influenţat în mod semnificativ atât de îndiguirile 

efectuate ca măsură de protejare împotriva inundaţiilor cât şi de lacul de acumulare Călineşti sau 

a canalelor de desecare din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). 

În ceea ce privește ariile naturale protejate cu care se suprapun lucrările din proiect, este 

important de luat în considerare faptul că râurile Tur, Talna, Valea Rea și Turț sunt îndiguite 

integral pe teritoriul acestora, ceea ce duce la dezechilibre semnificative în regimul hidrologic, 

afectând habitatele umede din zona apărată de diguri și împiedicând alimentarea cu apă a 

brațelor moarte din afara zonei îndiguite. 

Din punct de vedere spațial, suprafața acoperită de lucrările propuse prin proiect se 

suprapune în cea mai mare parte cu arii naturale protejate, astfel încât măsurile propuse în 

vederea gestionării debitelor excedentare de la viituri au fost concepute de manieră să nu 

contravină obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor de interes național și comunitar 

(Planul de management al ariilor protejate râul Tur 2016 – 2025). 

Astfel, o parte dintre măsurile propuse prin proiect sunt reprezentate de lucrări de 

infrastructură verde, cu beneficii asupra florei și faunei sălbatice și care sprijină măsurile de 

management propuse prin planul de management integrat al ariilor naturale protejate cu care se 

suprapune proiectul. După epuizarea măsurilor de infrastructură verde, proiectul a fost completat 
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cu lucrări structurale de protecție împotriva inundațiilor, marea majoritate pe suprafețe deja 

amenajate cu lucrări (ex. diguri existente).  

Studiile concluzionează importanța minimizării infrastructurii pentru conservarea 

biodiversității în zonele relativ nederanjate și respectarea rezultatelor studiilor privind impactul 

asupra speciilor și habitatelor. În cazul proiectului de față, completarea infrastructurii existente 

împotriva inundațiilor se va realiza preponderent prin lucrări verzi și prin reamenajarea lucrărilor 

vechi, luând în considerare măsurile de reducere a impactului pe perioadele de realizare a 

investiției și de funcționare a acesteia. 

Prin implementarea proiectului propus (în perioada de construcție), efectele care pot 

apărea în cadrul celor 2 arii protejate de interes comunitar (ROSCI0214 Râul Tur, respectiv 

ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului) vor fi resimțite în vecinătatea lucrărilor pe distanțe 

cuprinse între 50-200 m, excepțional 300 m față de lucrări (ex. lucrările amplasate în albia 

minoră care produc turbiditate). Majoritatea lucrărilor se desfășoară de-a lungul cursului de apă, 

astfel că și efectele (negative sau pozitive) își vor manifesta prezența din zona acumulării 

Călinești (cauzate de golirea lacului și a lucrărilor la baraj), pe toată lungimea râului Tur, până în 

zona de proximitate cu zona de protecție a frontierei. Acest lucru este cauzat de aducerea la cotă 

a digurilor care încorsetează râul Tur. De asemenea, lucrări sunt propuse și pe pâraiele Talna și 

Turț, dar lucrările suprapuse cu ariile protejate sau care au posibilitatea de a produce efecte 

negative asupra siturilor de interes comunitar sunt cele amplasate pe pârâul Talna. Arealului 

maxim pe care se resimt efectele sunt date și de culoarul pe care se va amplasa noul dig al 

polderului Dimoșag, fiind o lucrare aflată în lateralul cursului de apă.  

Lucrările de pe pâraie sunt limitate la apariția impactului asupra ROSCI0214 Râul Tur, 

respectiv ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului și asta datorită lucrărilor propuse, cele cu 

caracter invaziv (ziduri de sprijin) sunt amplasate în amonte, în dreptul localităților Luna (UAT 

Negrești-Oaș), Vama (UAT Vama), respectiv Turț (UAT Turț), la distanță de 9,9 km (pârâul 

Turț) sau 7,3 km pe pârâul Talna. Distanțele au fost măsurate în linie dreaptă din punctul cel mai 

din aval al zidurilor de sprijin, până la limita ariilor protejate la intrarea cursului de apă în sit. 

Perioada de construcție a lucrărilor se suprapune în proporție de 100% cu durata de 

manifestare a perturbării asupra speciilor mobile pe amplasamentul discutat anterior. În aceste 

perioade, în desfășurarea lucrărilor se va ține cont și de suprapunerea perioadelor sensibile ale 

speciilor (în principal cuibărit sau reproducere), astfel că în funcție de impactul previzionat, o 

parte a lucrărilor vor fi programate pentru a se desfășura în afara acesteia. În perioada de 

reproducere, perturbarea va fi redusă ca intensitate, dar se previne apariția mortalității și a 

impactului negativ semnificativ.  

În perioada de funcționare (în cazul evenimentelor cu inundații), efectele pozitive și 

negative se vor resimți pe suprafețele suprapuse cu zonele inundabile/restaurarea luncii 

inundabile și local, în zona consolidărilor vegetative a digurilor și a prismului de anrocamente 

vegetat, pe măsură ce se renaturează amplasamentele. 

Referitor la riscul producerii accidentelor care pot polua suprafețe de teren din aria 

naturală protejată, trebuie specificat că nu se poate evalua probabilitatea apariției evenimentelor 

poluatoare sau magnitudinea acestora, fiind vorba de accidente. În acest caz, documentația va 

conține o serie de măsuri pentru a reduce riscul producerii surselor de poluare prin utilizarea 

unor utilaje mai noi, care nu sunt uzate fizic, reducerea vitezei utilajelor pe fronturile de lucru 
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sau protecția fronturilor aflate în proximitatea cursurilor de apă. Acest lucru este cu atât mai 

necesar cu cât majoritatea lucrărilor sunt amplasate pe teritoriul a 3 arii naturale protejate unde 

sensibilitatea elementelor de biodiversitate este mai crescută.  

 

Impactul proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ pentru care a 

fost declarată aria naturală protejată (fără implementarea măsurilor de reducere a 

impactului)  

După cum s-a mai discutat, proiectul se va realiza pe 3 cursuri de apă Tur, Turț și Talna, 

într-o zonă naturală suprapusă cu 3 arii naturale protejate: ROSPA0068 Lunca Inferioară a 

Turului, ROSCI0214 Râul Tur și VII.10 Rezervația naturală Râul Tur. Pe lângă lucrările de 

consolidare și aducere la coră a digurilor existente se propune reabilitarea barajului acumulării 

Călinești, realizarea polderului Dimoșag și reabilitarea acumulării Tămășeni și Hodoș. 

 În funcție de numărul total al lucrărilor și magnitudinea acestora, se poate spune că pe 

teritoriul celor 3 arii protejate se vor realiza aproximativ 85% din volumul total de lucrări. Restul 

de 15% nu se află pe teritoriul ariilor naturale protejate, dar se suprapun cu diferite tipuri de zone 

naturale sau antropizate (intravilan), după caz. 

Pentru a se evita redundanța informațiilor în cazul anumitor forme de impact, acestea vor 

fi explicate aici, fiind valabile pentru toate zonele sau UAT-urile în care lucrările sunt propuse. 

Referitor la toate lucrările proiectului, în varianta actuală, impact negativ apare în perioada de 

realizare a lucrărilor. Efectele de evitare a zonelor supuse construcțiilor se vor manifesta nu doar 

pe uscat, dar și în apă. În apă, prin lucrările de excavare și pregătire a malurilor pentru realizarea 

lucrărilor, crește cantitatea de materii în suspensie în masa apei. Materiile în suspensie sunt 

sedimentele care provin din talvegul cursului de apă sau din scurgerile de pe versanți. O cantitate 

ridicată de sedimente în suspensie indirect modifică și caracteristicile fizico-chimice, ajungând 

să afecteze direct și imediat organismele acvatice: specii de pești, nevertebrate acvatice, plancton 

sau macrofite. Impactul direct asupra speciilor de pești sau nevertebrate este cauzat de depunerea 

materiilor în suspensie pe pontele speciilor. Acoperirea pontelor poate produce asfixierea 

embrionilor, ducând la scăderea semnificativă a succesului reproductiv. În cazul indivizilor mai 

sensibili (alevini, indivizi bătrâni, dar nu numai), materiile aflate în suspensie pot ajunge în 

camera branhială colmatând branhiile și implicit blocând capacitatea de a efectua respirația, sau 

pot produce rănirea branhiilor. Rănile provocate țesuturilor moi foarte vascularizate pot deveni 

locurile de intrare în organism a diferiților paraziți, poluanți sau agenți patogeni. 

Pe uscat, evitarea este cauzată de lucrările desfășurate cu utilaje de mari dimensiuni care 

generează poluanți în aer (prin arderea combustibilului) și poluare fonică. În zonele naturale fără 

declivitate importantă sau vegetație de mari dimensiuni, zgomotele se pot propaga la distanțe 

importante. În perioadele de calm atmosferic lipsite și de alte activități antropice, zgomotele pot 

ajunge la 500 – 1000 m. În cazul poluanților atmoferici, curenții favorizanți pot transporta noxele 

către zonele mai sensibile (cursuri de apă, zone umede), unde se pot depune. Depunerea poate 

înseamna acumularea poluanților în corpurile de apă, urmând să ajungă apoi în organismele 

acvatice sau semi-acvatice (ex. Bombina bombina, B. variegata, Triturus cristatus și alți 

amfibieni la care respirația este tegumentară, iar în perioada acvatică, transferul substanțelor din 

mediu în organism este accentuată). O poluare puternică poate duce la modificarea calității 

cursurilor/corpurilor de apă și mortalitate în rândul comunităților acvatice. Apariția efectelor 
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semnificative descrise mai sus apare numai în cazuri speciale care sunt cauzate de prezența 

habitatelor și speciilor foarte sensibile (stenobionte), cu distribuții restrânse, unde activitatea este 

desfășurată de un număr ridicat de utilaje învechite, aflate chiar în stare de degradare, în prezența 

unor curenți de aer favorizanți. În cazul proiectului de față, se propun măsuri care se vor adresa 

direct impactului și vor fi funcționale la momentul producerii impactului negativ (sau înainte, 

pentru a preveni apariția acestuia). 

În cazul speciilor mobile, desfășurarea lucrărilor va alunga indivizii în alte zone în care 

nu sunt propuse lucrări. Este posibil ca proiectul să fie amplasat în proximitatea unor cuiburi sau 

adăposturi ale speciilor de păsări sau mamifere. Utilajele de mari dimensiuni generează zgomote 

care au o intensitate mai mare decât cântecele sau sunetele produse de animale. Pentru multe 

specii, aceste sunete au rol important în identificarea partenerilor, acuplare și transmiterea 

diferitelor mesaje, cum ar fi prezența unor locuri bune de hrănire, prezența unui pericol iminent, 

prezența unor masculi teritoriali sau altele de genul. Prin poluarea fonică produsă de utilaje, se 

pot constata ușoare scăderi pe anumite zone a numărului perechilor cuibăritoare sau apariția unor 

elemente care altfel puteau fi evitate (prădătorism la cuib).  

Alt impact general manifestat pe toate sectoarele unde sunt propuse lucrări în albie în 

zonele cu vegetație ripariană este cauzat de necesitatea eliminării unor elemente ierboase sau 

lemnoase. Acestea pot fi parte a diferitelor habitate de interes comunitar (ex. 92A0), iar în 

funcție de prezența speciilor pe amplasament, arborii pot constitui adăpost pentru insecte, păsări 

și chiar micromamifere. Având în vedere întinderea mare a lucrărilor, se vor propune măsuri care 

să reducă suprafețele pe care este propusă eliminarea vegetației sau chiar de renaturare a acestor 

zone odată ce lucrările sunt finalizate. 

În acest capitol se va discuta impactul proiectului asupra speciilor și habitatelor de interes 

comunitar pentru care au fost declarate cele 2 situri de interes comunitar în funcție de tipurile de 

lucrări împotriva inundațiilor propuse pe cele 3 cursuri de apă. Impactul asupra ariilor protejate 

pentru realizarea polderului Dimoșag se va trata separat de lucrările de pe cursurile de apă Talna, 

Turț și Tur.  

Reabilitarea acumulărilor nepermanente Tămășeni și Hodoș este amplasat în afara ariilor 

naturale protejate, la distanțe de 6.915 m, respectiv 4.693 m față de cele mai apropiate limite ale 

siturilor ROSCI0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului. Lucrările de 

reabilitare sunt localizate strict pe amplasament, la fel și efectele negative care nu au potențialul 

de a se propaga pe teritoriul siturilor de interes comunitar.  

 

Râul Tur 

  Lucrările propuse pe râul Tur se află în totalitate pe teritoriul ariilor protejate și presupun:  

− reabilitare și supraînălțare baraj acumulare Călinești; 

− aducere la cotă dig mal drept acumulare Călinești L=2800 m; 

− realizare polder Dimoșag, suprafață aproximativă 1325 ha; 

− reabilitare zid de sprijin de beton L=115 m; 

− consolidări de mal cu prism din anrocamente pe o lungime de L=12.135 m; 

− consolidări vegetative cu geogrilă pe o lungime de L=12.000 m; 

− aducere la cotă diguri existente L=59.045 m; 

− relocare diguri L=10.045 m; 
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− etanșare fundație dig L=1.500 m; 

− restaurare luncă inundabilă și zonă umedă S=678 ha; 

− reabilitarea prismurilor din anrocamente existente, L=1.700 m; 

− praguri de fund, 20 buc.; 

− renaturare brațe moarte, 5 buc.; 

− amenajare confluență, 3 buc.; 

− realizare căi de acces L=3.408,2 m; 

− reabilitare secțiune la stația hidrometrică 3 buc.; 

− subtraversări 8 buc.; 

 

1) Lac Călinești (UAT Călinești-Oaș) 

Pentru reabilitarea barajului acumulării Călinești-Oaș se propune golirea acestuia. Acest 

lucru este necesar pentru a avea acces la zonele de lucru, fiind în același timp și necesară 

realizarea lucrărilor pe uscat. Impactul golirii lacului, la nivelul ariilor naturale protejate, datorită 

structurii pe specii și a habitatului potențial din cadrul lacului creează efecte negative în lac dar și 

în aval și amonte. În amonte, siturile Natura 2000 se continuă pe o lungime relativ scurtă a 

cursului de apă (aproximativ 2700 m), mai importantă fiind zona din aval, întinsă până la 

frontiera cu statele vecine. 

Speciile de pești de interes comunitar (Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis 

taenia) 

Referitor la habitatul natural al speciilor de pești de interes comunitar/conservativ, acesta 

nu este reprezentat de habitatul lentic al acumulării sau e reprezentat foarte puțin și doar în 

anumite zone. Dintre toate cele 20 de specii de pești identificate în cadrul studiului de pescuit 

științific (incluzând aici și observațiile pescarilor intervievați), doar Barbus carpathicus 

(moioagă, mreană vânătă), Aspius aspius (avat) și Cobitis taenia (zvârlugă) sunt specii de interes 

comunitar. O golire completă a lacului produce efecte negative importante pentru comunitățile 

acvatice, nu doar pentru pești. Pentru minimizarea impactului, se propune ca golirea acumulării 

să nu fie completă, ci parțială astfel încât să se mențină un nivel de apă pentru prezervarea unei 

zone cu rol de depozit cu specii de crustacee, moluște, alge sau macronevertebrate la nivelul 

minim de exploatare (141 m). Menținerea unui nivel al apei în lac este posibilă prin construirea 

unui batardou pe toată lățimea lacului, în imediata vecinătate a barajului. Aceasta va constitui o 

rezervă în vederea restabilirii relațiilor biocenozei acumulării la condițiile inițiale, după 

reumplerea lacului. Batardoul propus are formă trapezoidală, cu lățimea la coronament de 5 m, 

înălțimea 4 m și taluzurile cu panta 1:1. Suprafața luciului de apă care rămâne în cuveta 

acumulării este aproximată la o suprafață de 2 ori mai mică decât la nivelul normal de retenție 

(143,6 m). Această măsură împreună cu stabilirea unei perioade optime de golire și umplere a 

lacului au rolul de prevenire a impactului proiectului asupra biodiversității. De asemenea se 

propune un plan de repopulare cu pești pe termen mediu pentru a reface ecosistemul acvatic din 

acumulare. În lipsa acestor măsuri, golirea completă a lacului fără plan de repopulare propus 

ducea la pierderea aproape completă a faunei din lac, cu renaturarea și reinstalarea speciilor doar 

din populațiile din amonte care se pot adapta condițiilor nou-create. În acest caz, acumularea 

reumplută ar avea caracteristici diferite față de acumularea inițială. Termenul până la care se 

poate apropia de starea inițială (structură de specii, efective, indicatori fizico-chimici) s-ar 
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întinde înspre 15-20 de ani. De asemenea, din cauza lipsei sau efectivelor reduse de pești din lac, 

există oricând posibilitatea pescarilor sau a asociației care se ocupă de gestionarea fondului 

piscicol de a repopula lacul cu specii care se reproduc într-un ritm mai rapid. Astfel, posibilitatea 

de a utiliza specii alogene sau chiar cu potențial invaziv este foarte ridicată. În momentele 

imediat următoare după umplerea acumulării, majoritatea nișelor ecologice sunt libere, astfel că 

o înmulțire accentuată a unor specii de pești poate crea dezechilibre permanente în viitoarea 

structură a speciilor. Din nou, nu doar speciile de pești sunt afectate de prezența celor alogene cu 

potențial invaziv, ci și macronevertebratele acvatice, amfibienii și chiar păsările. 

Ca mecanism de răspuns la scăderea nivelului lacului, peștii pot reacționa prin 2 

modalități: speciile reofile vor urca în amonte pe cursul de apă, iar speciile tipice de lac se vor 

apropia de patul acumulării, scăzându-și nivelul de activitate. Scăderea nivelului activității este 

un fenomen care apare în principal la debutul perioadei reci. Scăzând în continuare nivelul 

acumulării, peștii care rămân în acumulare și nu sunt prinși de curentul creat de priza energetică 

vor fi obligați să urce în amonte pe cursul râului Tur. Efective prea mari înseamnă concentrații 

ridicate de indivizi care fac răspândirea potențialilor agenți patogeni (paraziți, ciuperci) facilă. 

De asemenea, o densitate ridicată de pești atrage consumatorii secundari sau terțiari (alte specii 

de pești – Esox lucius, Sander lucioperca, Aspius aspius, Silurus glanis, dar și Lutra lutra și 

numeroase specii de păsări ihtiofage). Astfel, speciile prădătoare ajung să le consume, 

contribuind la rărirea efectivelor. 

Golirea propriu-zisă a lacului se propune a se realiza prin uzinare, existând o 

probabilitate de pierdere și a unor efective de pești, nevertebrate acvatice, alge și macrofite odată 

cu eliminarea apei. Pierderea populațiilor de producători și consumatori primari ai lanțului trofic 

din lac poate crea dezechilibre, pe o perioadă scurtă (1-3 ani), permițând totuși instalarea unor 

populații de pești ierbivori prin activitatea de repopulare propusă în prezentul studiu și anexată 

acestuia. În cadrul planului de repopulare, au fost incluse doar specii autohtone și caracteristice 

tipului de lac din zona de câmpie (ex: Cyprinus carpio, Sander lucioperca, Carassius gibelio, 

Esox lucius).  

Impactul lucrării de reabilitare a barajului și a lucrărilor de pregătire asupra speciilor de 

interes comunitar care pot fi regăsite în volumul de apă este negativ moderat. Aceste specii sunt: 

Barbus carpathicus, Aspius aspius, Cobitis taenia, Emys orbicularis. Nivelul de moderat (și nu 

semnificativ) este datorat specificului acestor specii reofile care se vor retrage în amonte pe 

cursul râului Tur, în cazul peștilor. Pentru Emys orbicularis, aceasta se poate retrage fie în 

amonte, fie în aval, având o mobilitate relativ redusă pe uscat.  

Speciile de păsări de interes comunitar (conform Formularului standard) 

Zgomotele, vibrațiile și noxele produse pe amplasament din cauza utilajelor vor alunga 

păsările de la nivelul luciului de apă, din proximitatea barajului și a zonei în care este propusă 

realizarea digului pentru protecția intravilanului localității Călinești-Oaș. Efectul negativ obligă 

păsările care nu tolerează prezența umană (Phalacrocorax carbo, Ardea cinerea, Ardea alba) să 

se refugieze în interiorul acumulării, sau în aval sau amonte de aceasta, în locurile unde nu se 

desfășoară alte lucrări propuse în proiect.  

Pe suprafața cuvetei lacului, mâlul expus și acumularea de apă pot deveni capcane pentru 

o serie de componente ale faunei (în principal pești și nevertebrate) și vor deveni bază trofică 

pentru un număr ridicat de specii acvatice și semi-acvatice (Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, 
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Ardea alba, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Lutra lutra, Vulpes vulpes etc.) atrase de abundența 

creată de golire. Efectul pozitiv se va resimți pe o perioadă mai îndelungată, până în momentul 

reumplerii complete a lacului.  

Dintre speciile de păsări posibil a fi afectate de golirea lacului, se pot evidenția 

Phalacrocorax carbo, Ardea alba, Ardea cinerea, Anas platyrhynchos, Cygnus olor, 

Chroicocephalus ridibundus, Podiceps cristatus. Impactul conține forme negative (pierderea 

habitatului) cât și forme pozitive (suprafețe noi de teren eliberate de sub efectul apelor încărcate 

cu nevertebrate, densitate mai mare a speciilor de pești din masa apei în momentul golirii, fiind 

astfel mai ușor de prins). Având în vedere aceste lucruri, impactul poate fi considerat negativ 

nesemnificativ. Speciile de păsări care preferă zonele litorale, mâloase (ex. Actitis hypoleucos 

sau Charadrius dubius) prezintă impact pozitiv moderat datorat activității de golire a acumulării. 

În faza de funcționare a proiectului nu au fost identificate efecte asupra păsărilor de interes 

comunitar. 

Amfibieni și reptile de interes comunitar (Emys orbicularis) 

Părăsirea amplasamentului din cauza zgomotelor produse de anumite lucrări din zona 

acumulării se va întâmpla și în cazul amfibienilor (Pelophylax ridibundus) și reptilelor (Natrix 

spp.), dacă momentul desfășurării lucrărilor surprinde sezonul de activitate al acestora. În cazul 

herpetofaunei, capacitatea de deplasare a speciilor este mai redusă decât a altor grupuri 

taxonomice. În acest caz, distanțele pe care le vor parcurge efectivele ca urmare a perturbării 

umane sunt mai mici. Deși nu a fost identificată în teren decât în aval pe cursul de apă Tur, Emys 

orbicularis are distribuția suprapusă cu zona lacului cu adâncime mai mică de la coada lacului 

(conform Planului de management).  

Golirea lacului produce impact negativ moderat asupra speciei Emys orbicularis ca 

urmare a pierderii temporare a suprafeței acumulării. Suprafața despre care este vorba este 

amplasată la coada lacului și are o suprafață aproximativă de 36 ha. În acest caz, după finalizarea 

lucrărilor și umplerea lacului, renaturarea habitatului acvatic conduce la revenirea țestoasei pe 

același teritoriu. Mai mult, posibilitatea apariției mortalității din cauza golirii lacului este foarte 

redusă. Emys orbicularis ocupă teritoriul de la coada lacului în care nu se vor resimți curenții 

golirii, iar în cazul aducerii pe uscat a teritoriului, specia poate oricând utiliza alte habitate din 

amonte sau aval, dar și terenurile din lateral frecvent inundate. Golirea este propusă în afara 

perioadei de activitate a speciei, iar hibernarea nu se realizează în mediul acvatic.  

Mamifere de interes comunitar (Lutra lutra) 

Având în vedere că topobatimetria acumulării nu este cunoscută, efectele se pot evalua 

doar în momentul demarării lucrărilor (în acest caz golirea lacului). Dintre speciile posibil 

afectate, Lutra lutra are potențialul de a pierde o suprafață importantă din habitatul potențial 

(Acumularea Călinești ROLW1.1.11_B1 are o suprafață de 294 ha) și a bazei trofice aferente 

luciului de apă, astfel că familia/familiile care utilizează acumularea Călinești resimt impact 

negativ semnificativ ca urmare a golirii lacului. Mortalitate directă cauzată de activitatea de 

golire nu este identificată în acest moment. Indivizii vor parcurge distanțe mai mari pentru 

asigurarea resurselor trofice, mutându-se fie în amonte fie în aval. În cazul vidrei, din cauza 

metabolismului foarte accentuat, necesarul de hrană trebuie asigurat. Apare riscul apariției 

mortalității ca urmare a inaniției. Indivizii tineri depind de hrana pe care adulții o pot aduce la 

adăpost sau în cazul celor puțin mai în vârstă, de ce pot vâna singuri sau în proximitatea 
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părinților. De asemenea, riscul de a intra în competiție cu alte familii sau indivizi, sau de a se 

suprapune pe nișa trofică cu alte specii este ridicat. Chiar dacă inaniția nu e cauza principală a 

mortalității, anumiți indivizi slăbiți pot fi mai susceptibili la apariția unor paraziți sau boli, 

ducând mai departe la slăbirea sistemului imunitar. 

Habitate și specii de plante de interes comunitar (3150, 3160, Marsilea quadrifolia)  

Trebuie menționat că golirea acumulării, pe lângă formele negative de impact, va 

manifesta asupra speciilor și habitatelor și forme pozitive. Efectele se vor resimți și pe suprafața 

luciului de apă rămas și a cuvetei lacului, dar și în aval. În aval, sunt șanse ca o mică parte a 

efectivelor de pești și nevertebrate să fie prinse în curentul creat de turbină și să devină bază 

trofică pentru fauna rezidentă (pești, vidră, păsări acvatice) sau direct ca sursă de substanțe 

nutritive pentru habitatele ripariene (Helfield și Naiman, 2001). Habitatele ripariene din aval vor 

beneficia de surplusul de materii și energie acumulate în masa acumulării ca urmare a aportului 

de azot. Efectul va fi pozitiv, temporar, manifestat pe perioada golirii lacului și puțin după 

aceasta. Golirea lacului și realizarea lucrărilor în zona acumulării Călinești nu presupun efecte 

negative asupra habitatelor ripariene. Există în schimb riscul pierderii temporare a unor suprafețe 

din habitatele 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de tip Magnopotamion sau 

Hydrocharition, 3160 Lacuri distrofice naturale şi iazuri sau suprafețe din distribuția speciei 

Marsilea quadrifolia.  

Dintre parametrii potențial afectați pentru cele 2 habitate se poate discuta despre 

suprafață, prezența speciilor edificatoare și adâncimea apei.  

În cazul habitatului 3150, mai multe parcele de habitat au fost identificate pe malurile 

lacului de acumulare Călinești-Oaș, ce însumate ajung la aproximativ 1 ha. În cazul acestor 

parcele, pierderea de vegetație nu se va produce cu siguranță, având în vedere că după golirea 

lacului de acumulare va rămâne o anumită cantitate de apă în bazin (în funcție de nivelul de 

colmatare a lacului), aceasta putând susține în continuare o parte a plantelor specifice habitatului, 

chiar dacă într-o măsură mai redusă. În plus, o anumită cantitate de material vegetal va fi 

transportată în aval o dată cu de apă golită, unde acesta se va putea fixa și dezvolta. Astfel, se 

consideră că pierderea de vegetație specifică habitatului 3150 se va situa între 0,4 ha (1,41% din 

suprafața totală a habitatului din sit) și 1,4 ha (4,96% din suprafața totală a habitatului din sit). 

Ambele cazuri reprezintă pierderi temporare nesemnificative, mai ales în contextul unui habitat 

acvatic, foarte dinamic, a cărui suprafață fluctuează anual, în funcție de factorii de mediu. 

O parcelă de 9,34 ha de habitat 3160 a fost identificată în lacul de acumulare Călinești-

Oaș (în această parcelă este inclusă parțial și zona de distribuție a speciei Marsilea quadrifolia). 

În urma golirii lacului, suprafața parcelei se va diminua, însă nu se poate cuantifica cu exactitate 

anvergura acestei reduceri de habitat, deoarece capacitatea ulterioară de susținere a ecosistemului 

lentic va depinde și de fluctuațiile factorilor de mediu. Pentru evaluarea de mediu se ia în 

considerare posibilitatea dispariției întregii parcele de la suprafața apei (9,34 ha reprezintă 8,18% 

din suprafața totală a habitatului din sit). Totuși, similar cazului exemplarelor de Marsilea 

quadrifolia și restul plantelor prezente aici (Potamogeton natans, Nuphar luteum, Nymphaea 

alba, Nymphoides peltata, Trapa natans) își vor pierde doar părțile supraterane, urmând ca 

organele subterane și propagulele să rămână în stare latentă în mâlul de pe fundul lacului, până la 

restabilirea condițiilor inițiale. În plus, o anumită cantitate de material vegetal va fi transportată 
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în aval o dată cu de apă golită, unde acesta se va putea fixa și dezvolta. Astfel, este foarte 

probabil ca pierderea de vegetație să fie de fapt de anvergură mult mai mică. 

În cazul speciei Marsilea quadrifolia, trebuie menționat că este o specie sensibilă cu 

cerințe ecologice stricte. Apare în apele cu adâncime de până la 50 de cm, oscilațiile extreme ale 

nivelului de apă în perioada de primăvară (aprilie-mai) în timpul germinării trifoiaşului de baltă 

(dar chiar şi cele de vară, după atingerea maximă a lungimii peţiolelor formelor natante) 

afectând-o negativ. Marsilea quadrifolia a fost semnalată până acum doar pe malul lacului de 

acumulare Călinești-Oaș, deși habitatele cărora le este caracteristică, anume 3150 și 3160, apar 

în mai multe puncte pe cuprinsul sitului. Pentru realizarea lucrărilor la baraj, va fi necesară 

golirea lacului de acumulare. Se estimează că în zona unde a fost identificată Marsilea 

quadrifolia apa nu își va menține nivelul de până la 50 de cm, necesară dezvoltării formelor 

natante ale pteridofitei. Astfel, există posibilitatea ca partea supraterană a formelor natante să fie 

pierdută în urma golirii. Cu toate acestea o anumită umiditate se va menține în sol, astfel că 

rizomii vor fi puțin afectați de lucrări, reacționând la dispariția condițiilor favorabile prin 

reîntoarcerea la starea dormantă. Același lucru este valabil și pentru sporii eliberați de ferigă 

până la momentul golirii. Numeroase studii atestă capacitatea crescută de rezistență a sporilor 

speciilor genului Marsilea la condiții de uscăciune - s-a constat germinarea sporilor după 32 de 

ani de latență (Käsermann, 1999; Pouchol, 2000; Schneider-Binder, 2014). Astfel, deși pe 

perioada în care lacul va fi golit există probabilitatea ca formele natante să nu fie vizibile, acest 

lucru nu se traduce prin dispariția indivizilor, ci doar prin existența lor în stare dormantă. 

Bineînțeles, există riscul ca în cazul exemplarelor recent stabilite (în sezonul de vegetație 

anterior golirii) de Marsilea quadrifolia, rizomul să fie încă prea slab pentru a rezista în stare 

latentă pe toată perioada de uscăciune. Așadar, se estimează că există riscul pierderii 

exemplarelor tinere, sensibile, însă nu a celor adulte aflate la cel puțin al doilea sezon de 

vegetație. Luând toate acestea în considerare, se estimează că impactul va fi negativ moderat 

(dormanța rizomilor și sporilor se traduce prin pierderea unei ocazii de creștere a populației), 

însă manifestat temporar pe termen mediu (3-5 ani), până la restabilirea condițiilor favorabile 

necesare dezvoltării părților supraterane a formelor natante de Marsilea quadrifolia. Se 

estimează că formele terestre ale pteridofitului nu vor fi afectate de implementarea proiectului, 

umiditatea ambiantă necesară dezvoltării corespunzătoare acestora păstrându-se în zonă. Astfel, 

în ceea ce privește suprafața de distribuție a speciei, nu se poate considera că vor avea loc 

pierderi în cadrul ei. În primul rând, deoarece rizomii rămân în sol, chiar dacă părțile supraterane 

nu sunt vizible. Iar în al doilea rând, dacă vor dispărea indivizi tineri, aceștia nu ocupă mai mult 

de 1-2 cm². O suprafață într-atât de mică liberă va fi imediat ocupată de un individ adult sau un 

nou individ tânăr, după restabilirea condițiilor inițiale. Însă acest lucru va fi posibil doar după 3-5 

ani, astfel că în continuare impactul asupra suprafeței de distribuție se estimează ca fiind negativ 

moderat. 

În paralel cu lucrările de reabilitare a barajului acumulării Călinești este propusă și 

aducerea la cotă a digului de pe malul drept al acumulării. Având în vedere procesele de 

eroziune, în unele locuri digul lipsește fiind afectată structura drumului de pe latura nordică. 

Aducerea la cotă/supraînălțarea digului în perioada în care nivelul apei în lac este foarte scăzut 

asigură faptul că nu vor fi afectate adițional habitatele acvatice și speciile rezidente ale acestora 
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habitate. Pe anumite sectoare (în care digul lipsește), desfășurarea lucrărilor de aducere la cotă în 

perioada în care nivelul acumulării nu este scăzut, este imposibilă. 

 

Figură 57 - În partea dreaptă a imaginii se poate observa lipsa digului. Conform planului de management, 

habitatul delimitat de către dig/drum este 3160.  

2) Polder Dimoșag (UAT Gherța Mică, UAT Livada). În evaluarea impactului nu este 

inclusă activitatea de aducere la cotă a digului, aceasta fiind descrisă în cadrul secțiunii 

aferente cursului de apă pe care se desfășoară lucrarea. 

Speciile de păsări de interes comunitar (conform Formularului standard) 

Ca în cazurile anterioare, utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcție și 

montare a mecanismelor polderului Dimoșag vor produce zgomote, vibrații și noxe care vor 

alunga speciile mobile (ex: Ardea cinerea, Buteo buteo, Lanius excubitor, Garrulus glandarius, 

Phalacrocorax carbo) de pe amplasamentul lucrărilor sau dacă sunt surprinse în perioade de 

cuibărit, poate fi afectată capacitatea de formare a perechii, spre exemplu. Cele mai importante 

specii la care cântecul joacă un rol important sunt Emberiza citrinella, Turdus merula sau 

Fringilla coelebs. Speciile din zone deschise (Emberiza citrinella, Buteo buteo, Accipiter nisus, 

Lanius excubitor, Passer montanus, Pica pica) vor alege terenurile din aval sau amonte pentru a 

se refugia pe perioada de execuție a lucrărilor. Speciile caracteristice habitatelor de pădure 

(Dendrocopos major, Garrulus glandarius, Turdus merula) vor migra în interiorul pădurii din 

proximitate (trupul de pădure de pe malul stâng care va deservi ca zonă inundabilă în urma 

realizării polderului, dar și trupurile de pe malul drept din sudul și nordul localității Turulung-

Vii).  
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Mai mult, zona umedă creată (suprafața aproximativă este 1325 ha) pentru o perioadă 

scurtă de timp în faza de funcționare, va fi folosită post-inundație de un număr mare de specii, în 

special ciconiiformele care vor utiliza terenul ca zonă de hrănit (Ciconia ciconia, Ciconia nigra, 

Ardea cinerea etc.). Se estimează că baza trofică a păsărilor va fi reprezentată de trichoptere, 

crustacee, moluște, pești, amfibieni și altele aduse de ape. Impactul lucrării pe perioada de 

funcționare este pozitiv moderat. Efectele se vor resimți de către păsări, dar într-o măsură foarte 

mare și de către amfibieni, care vor beneficia de zona umedă nou creată sau de către habitatele 

forestiere. După retragerea apelor în exces, cantitatea de apă rămasă în sol va fi ridicată, astfel că 

bălțile actuale de pe teritoriul pădurii se mențin perioade mai îndelungate. Inundarea polderului 

va avea o anumită periodicitate, dar depinde de cantitatea de precipitații din amonte, capacitatea 

de curgere a râului, de intensitatea schimbărilor climatice, astfel că nu se poate estima frecvența 

fenomenelor care duc la umplerea polderului. 

Habitate și specii de plante de interes comunitar (92A0, 91F0, 6440, 3160) 

În cadrul acestei lucrări, este necesară construcția digului de contur pe o lungime totală 

de 9250 m. Este necesară eliminarea unor suprafețe de vegetație ierboasă din S, respectiv SE 

polderului aparținând habitatului 6440. Distanța pe care se efectuează suprapunerea este de 3014 

m, conform distribuției din planul de management. Suprafața afectată și ocupată temporar a 

habitatului este de 8,9 ha. Este vorba despre ocupare temporară a habitatului pentru că după 

finalizarea lucrărilor, stratul de sol de la suprafața digului se poate renatura, astfel că într-o 

perioadă de 3-5 ani, habitatul 6440 își poate recupera parțial suprafețele, respectiv speciile de 

plante edificatoare. Trebuie totuși menționat că pe baza ortofotoplanurilor avute la dispoziție din 

perioada 2013-2019 se observă că terenul ocupat de habitat este supus unor presiuni antropice 

puternice, fiind brăzdat de canale de desecare și inclus în diferite tipuri de utilizare agricolă. Mai 

mult decât atât, este posibil ca din momentul cartării habitatelor și până în prezent, statutul în 

realitate al suprafețelor de teren ocupate să se fi modificat și atunci pierderea de habitat să fie 

minoră, chiar inexistentă. Astfel, în perioada de realizare a construcțiilor, impactul este evaluat 

ca negativ nesemnificativ. Pentru a exemplifica, atașăm o imagine preluată de pe Google Earth 

din perioada 06.09.2019 unde se observă tipul de utilizare a terenului pe care este propusă 

realizarea digului nou. 
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Figură 58 - Traseul digului nou (colorat cu portocaliu) suprapus cu parcele identificate prin planul de 

management ca fiind 6440. Se observă că toate aceste parcele sunt lucrate sau în curs de relucrare 

agricolă automatizată.  

Trebuie specificat că traseul propus al digului nou, pe latura sa vestică se suprapune cu 

traseul digului existent. Având în vedere dimensiunile reduse ale digului urmărit, lucrarea a fost 

considerată lucrare nouă. Prin supraînălțarea digului existent, se evită eventualele intersecții cu 

zone umede sau canale (identificate ca fiind habitat 3160) și cu habitatele forestiere (91F0). 

Totodată, pădurea existentă va constitui și o zonă tampon pentru atenuarea zgomotelor și 

vibrațiilor, astfel se manifestă efecte negative pe o perioadă relativ scurtă de timp. Pădurea este 

inclusă în suprafața de teren aferentă rezervației naturale Râul Tur și adăpostește numeroase 

specii de nevertebrate (dintre care de interes comunitar Lucanus cervus), de amfibieni (Bombina 

bombina), mamifere (Myotis emarginatus) sau păsări. Impactul direct este negativ 

nesemnificativ. 

Habitatul 92A0 este localizat în nordul polderului Dimoșag, la baza digului propus spre 

supraînălțare sau aducere la cotă. În cazul în care supraînălțarea necesită și lărgirea amprizei, va 

fi necesară eliminarea arborilor și arbuștilor. Eliminarea vegetației va fi necesară și pentru 

lucrările descărcătorului de suprafață, deversorului de acces, turnului de manevră și golirea de 

fund. Din cauza presiunilor și forțelor foarte mari care se exercită în momentul umplerii și golirii 

polderului, sunt necesare lucrări de consolidare a digurilor și parțial a banchetei dig-mal. 

Impactul direct cauzat de potențiala pierdere a unor arbori este nesemnificativă, raportat la 

suprafața totală din cadrul sitului. 
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Figură 59 - Zona propusă pentru amplasarea noului dig al polderului Dimoșag suprapus cu digul existent, 

suprafața de fond forestier aferent habitatului 91F0 rămâne neafectată. 

În perioada de funcționare a investiției, pădurea amplasată pe malul stâng al cursului de 

apă (în interiorul polderului) se va inunda. Odată cu apa, vor ajunge pe sol aluviuni, detritus 

vegetal și animal, macrofite și macronevertebrate acvatice, alge și altele. Depunerea aluviunilor 

pe terenuri naturale va crea apoi substrat pentru creșterea mai rapidă a plantelor ierboase și 

lemnoase. Efectul este pozitiv, direct, manifestat pe o perioadă scurtă de timp (imediat după 

producerea inundațiilor), dar cu probabilitate de repetare scăzută (doar în timpul inundațiilor).  

Amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Emys orbicularis) 

Lucrările necesare realizării polderului se suprapun parțial cu zone umede folosite de 

speciile Bombina bombina și Emys orbicularis în perioada de activitate. Acest lucru se datorează 

în principal prezenței zonelor umede de o parte și de alta a digului existent. Zone umede se 

găsesc și pe amplasamentul unor potențiale iazuri piscicole aflate la limita pădurii Dimoșag, pe 

latura vestică a viitorului polder. Digul a fost proiectat să meargă în paralel cu infrastructura 

existentă, pentru a nu produce întreruperea canalelor sau a bălților existente, dar și pentru a nu 

afecta habitatul forestier din proximitate.  

Digul nou poate întrerupe parțial conectivitatea habitatelor acvatice, ducând la 

fragmentarea habitatelor speciilor cu mobilitate mai redusă (Emys orbicularis). În zona vestică a 

polderului, unde este identificată o suprafață importantă de distribuție a izvorașului de baltă cu 

burta roșie, există deja diguri care duc la fragmentarea habitatului, dar chiar aceste diguri au dus 

și la apariția și menținerea unor zone umede în incinta astfel creată, amplasamentul având o 

înclinație pe direcția est-vest. Pierderea distribuției speciilor este minoră, dar în paralel cu 

alterarea conectivității habitatelor acvatice prin lărgirea amprizei digului existent (identificat în 

prezenta documentație ca fiind nou) produce impact negativ moderat. Ocuparea din habitatul 

potențial al speciei Bombina bombina este aproximată la o suprafață de 3,2 ha. Raportat la 

distribuția speciei Emys orbicularis, ocuparea este de 2,01 ha. În cazul lucrării, pierderea este 
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temporară, pe perioada realizării lucrării și pe o perioadă de până în 3 ani după finalizarea 

acestora, digul are un potențial ridicat de renaturare. Impactul este evaluat ca fiind negativ 

moderat. 

Mamifere de interes comunitar (speciilor Lutra lutra, Barbastella barbastellus, 

Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersii) 

Prin efectuarea studiului privind impactul proiectului asupra biodiversității, pe 

amplasamentul propus al digului nu au fost identificate specii de mamifere și nevertebrate de 

interes comunitar. Prin analiza distribuției speciilor conform studiilor de fundamentare a planului 

de management, s-a observat o suprapunere a distribuției speciilor Lutra lutra, Barbastella 

barbastellus și Myotis emarginatus (pentru digul nou propus), respectiv Rhinolophus 

ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum și Barbastella 

barbastellus pentru lucrările de aducere la cotă a digului de pe latura nordică a polderului. 

Impactul lucrărilor din zona polderului Dimoșag asupra speciei Lutra lutra produce 

perturbarea activității speciei. Suprapunerea lucrărilor cu distribuția speciei se realizează în 

principal în zona a două iazuri piscicole colmatate sau dezafectate unde se propuse supraînălțarea 

digului. Nu sunt cursuri sau corpuri de apă permanente, deci nici prezența speciilor de pești nu 

poate fi motivul pentru care urme ale prezenței speciei au fost cartate ca distribuție. Cel mai 

probabil zona este cercetată doar în anumite perioade, motivul fiind cel mai probabil prezența 

unor aglomerări de amfibieni importante, devenind foarte ușor hrană pentru vidră. De asemenea, 

este posibilă și existența unui culoar de trecere care să permită vidrei să vâneze în iazurile de la 

Adrian. Perturbarea speciei nu conduce la efecte semnificative asupra acesteia, fiind afectate 

doar tiparul spațial și temporar de utilizare a unor suprafețe de teren, revenind la normal după 

finalizarea lucrărilor.  

Asupra speciilor de lilieci a căror distribuție este suprapusă cu ampriza lucrărilor sau se 

află în proximitate se poate resimți impact ca urmare a zgomotelor, vibrațiilor și noxelor 

provenite de la activitatea utilajelor și a personalului pe fronturile de lucru. Deranjul rezultat ar 

putea afecta punctual indivizii adăpostiți în arborii maturi din proximitatea lucrărilor, precum și 

baza lor trofică din împrejurimi. Fiind specii mobile, mai multe microchiroptere vor reacționa la 

deranjul provocat de desfășurarea lucrărilor prin părăsirea respectivelor locuri lor de hrănire și 

adăpostire și căutarea altora noi, în zonele neafectate de proiect. Astfel, se va modifica distribuția 

speciei în aria protejată. Așadar, se estimează că realizarea proiectului va manifesta un impact 

negativ nesemnificativ. Nu vor exista pierderi propriu-zise ale habitatului sau ale efectivelor 

populaționale speciilor de lilieci chiar dacă există locuri unde există suprapunere cu distribuția 

speciilor, lucrările având o capacitate de renaturare ridicată.  

3) UAT Călinești-Oaș, UAT Gherța Mică, UAT Livada (cursul de apă râul Tur) 

Alături de realizarea polderului Dimoșag, cu toate lucrările de pregătire și de construcție, 

pe sectorul de râu Tur cuprins în dreptul UAT-urilor Călinești-Oaș și Gherța Mică se propune 

aducerea la cotă a digului existent. În funcție de gradul de eroziune a acestuia pe anumite 

porțiuni, aducerea la cotă se va realiza în două moduri: prin refacerea coronamentului sau 

supraînălțarea acestuia cu lărgirea amprizei digului. În locurile în care bancheta dig-mal este 

redusă și malul erodat, se propune realizarea unui prism de anrocamente, iar în zonele în care 

distanța este mai mare și digul mai ferit, se propune realizarea unei consolidări vegetative pe 

taluzul interior al digului. În incinta apărată de dig este propusă și săparea unei rigole care să 
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permită scurgerea apei în locul acumulării la baza digului. Se evită astfel infiltrațiile care pot 

apărea în corpul digului, ducând la surparea acestuia. 

Habitate și specii de plante de interes comunitar (6440, 6510, 92A0) 

Pe porțiunile unde digul este erodat, aducerea la cotă se va realiza prin decaparea stratului 

vegetal pe o adâncime de 40 cm a suprafeței de teren în vederea fundării lucrării de supraînălțare 

și amenajarea unor trepte de înfrățire în structura existentă a digului. Astfel vegetația de pe 

suprafața de teren adiacentă digului și de pe taluz se va pierde. În anumite cazuri, planul de 

management al sitului a identificat prezența habitatelor de interes comunitar 6440 și 6510 pe 

suprafața digurilor actuale. Ca și în cazul refacerii coronamentului digului, după finalizarea 

lucrării, se va așterne pământ care se va revegeta/renatura cu specii autohtone. În cazurile în care 

este necesară extinderea amprizei digului, pe lângă o potențială pierdere a habitatelor 6440 și 

6510, este posibilă și eliminarea unor indivizi de arbori sau arbuști (aparținând habitatului 92A0) 

aflați la baza digului existent. Impactul cauzat de lucrări este negativ nesemnificativ. Pierderea 

habitatelor este doar temporară, digul supraînălțat având o capacitate ridicată de renaturare. 

Astfel, este posibilă instalarea unor specii aparținând habitatelor care se pot pierde (nu și a celor 

cu cerințe specifice față de umiditate). 

Pe anumite porțiuni ale digului se va realiza consolidarea vegetativă cu geogrilă pentru a 

reduce riscul de eroziune a acestuia în viitor și a crește longevitatea lucrării. În stratul vegetal 

ierbos rezultat se pot adăposti nevertebrate. Taluzul digului se va renatura în mod natural după 

finalizarea lucrărilor. Impactul consolidării vegetative a digului, deși este propusă pe ambele 

maluri și pe o lungime relativ ridicată, va manifesta un impact negativ nesemnificativ prin 

prisma biodiversității scăzute care este instalată (tufărișuri cu păducel, măceș sau diferite specii 

de mărăcini) sau care utilizează zona digului (Ardea cinerea, Passer montanus, Pica pica, 

Garrulus glandarius, Vulpes vulpes, Lepus europaeus) și a amplitudinii/extinderii efectelor 

lucrărilor. 

Pe suprafața de teren suprapusă cu digurile existente, dar și cu zonele erodate pe care sunt 

propuse sectoare cu prism de anrocamente, nu au fost identificate habitate sau specii de plante de 

interes comunitar, astfel că impactul se manifestă doar asupra unor componente ale vegetației 

care nu formează asociații vegetale importante din punct de vedere comunitar, fiind vorba în 

principal de specii ierboase (singurele care se pot instala în zonele cu eroziune sau pe diguri) 

provenite de pe suprafețele de teren din proximitate, exemplu din cadrul habitatului 6440. Tot 

acestea sunt și primele care vor fi eliminate odată cu creșterea vitezelor cursurilor de apă. 

În cazul lucrărilor de infrastructură aferente polderului, va exista o pierdere permanentă 

de teren cuprinsă în planul de management în habitatele 92A0, 6440 și parțial 6150. Suprafața 

totală considerată a fi ocupare permanentă este cauzată de construcția uvrajului de control 

(L=240 m, S=5.160 m2), a deversorului de acces (L=200 m, S=9.450 m2), a descărcătorului de 

suprafață (L=50 m, S=2.375,5 m2) și a turnului de manevră și a golirii de fund (S=410,7 m2). În 

acest caz, suprafața totală maximă care va fi ocupată definitiv ca urmare a construcției 

elementelor polderului (fără digul nou sau a supraînălțării de dig) este de 4.349 m2. Prin 

calcularea suprafețelor ocupate din cadrul habitatelor de interes comunitar, în cazul uvrajului 

ocuparea permanentă va fi de 408,5 m2 ai habitatului 6150, 2.042,5 m2 ai habitatului 92A0, 

respectiv 1.505 m2 ai habitatului 6440. În cazul turnului de manevră și a golirii de fund, ocuparea 

permanentă este de 326,7 m2 din habitatul 92A0 și 79,8 m2 din habitatul 6440.  
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În perioada de funcționare, ca urmare a apariției terenurilor fără vegetație (sau în curs de 

plantare/însămânțare), poate apărea posibilitatea instalării unor specii de plante invazive. Aceste 

terenuri apoi pot constitui surse de colonizare ulterioară a habitatelor ripariene, pe sectoare unde 

vegetația există. În acest caz, impactul proiectului în faza de funcționare este negativ moderat, 

dar cu o perioadă de manifestare a impactului lungă și foarte lungă. 

Mamifere de interes comunitar (Lutra lutra) 

Dintre mamifere, vidra este una dintre speciile a căror prezență în proximitatea sau pe 

cursul de apă nu poate fi pusă la îndoială. Impactul asupra ei este cauzat de lucrările din albie și 

din proximitatea acesteia. Impactul direct apare prin eliminarea vegetației care de cele mai multe 

ori constituie un culoar de deplasare la adăpost. Poluarea fonică și chimică a aerului obligă 

specia să utilizeze sectoare de râu sau corpuri de apă ferite de presiuni antropice sau unde 

presiunile sunt manifestate la intensitate redusă. Astfel de zonă sunt reprezentate de iazurile 

piscicole sau de către lac. În amonte, acumularea Călinești va fi golită, astfel că nu va putea 

susține efectivele de vidră din aval. Cele mai apropiate iazuri sunt cele de la Adrian.  

Desfășurarea lucrărilor în albia minoră care presupune pregătirea terenului pentru 

montarea prismului de anrocamente, descărcarea anrocamentelor pe amplasament, manipularea 

acestora sau lucrările de realizare a pragurilor de fund din anrocamente produc zgomote și 

materii în suspensie pe cursul de apă. Asupra vidrei, impactul este mai degrabă vizual, scăzând 

capacitatea de a vâna peștii sau de a identifica scoicile îngropate în substrat, spre exemplu. În 

momentul vânătorii, vidra nu se bazează doar de vedere, ci și pe vibrize, putând identifica 

organismele ascunse în mâl. Mai mult, ea poate vâna și la suprafața apei (ex. broasca mare de lac 

Pelophylax ridibundus, șarpele de casă Natrix natrix sau șarpele de apă Natrix tessellata) sau pe 

malurile unde vizibilitatea este mai bună (de obicei malul opus desfășurării lucrărilor). Evaluarea 

impactului situează acest tip de perturbare la un nivel negativ moderat asupra speciei. 

În faza de funcționare lipsesc presiunile cauzate de proiect, astfel că impactul negativ 

scade la nivelul neutru – fără impact. Odată cu trecerea timpului și renaturarea malurilor și 

restabilirea funcțiilor ecologice, condițiile din teren vor fi tot mai apropiate de condițiile inițiale.  

Specii de păsări de interes comunitar (conform Formularului standard) 

Odată cu excavarea malului pentru pregătirea lucrărilor, comunitățile de plante ierboase 

vor fi înlăturate ducând la efecte negative pe termen scurt asupra comunităților care depind de 

acestea.  

Acest impact se resfrânge asupra speciilor de păsări observate pe amplasamentul 

proiectului sau în proximitatea acestuia. În mod direct vorbim de stârcul cenușiu (Ardea cinerea) 

și cormoranul mare (Phalacrocorax carbo), 2 specii de păsări acvatice care depind de mediul 

acvatic pentru hrănire. Lucrările realizate în apă și pe uscat obligă păsările să caute hrană în 

principal în zonele nederanjate din amonte, aval sau de pe cursurile adiacente.  

O altă serie de specii de păsări vor fi deranjate de lucrări prin eliminarea habitatului 

potențial al lor. Este vorba de o serie de passeriforme, cum ar fi Parus major, Passer montanus, 

Turdus merula, Fringilla coelebs, Lanius excubitor, Aegithalos caudatus sau Phoenicurus 

ochruros. Indirect, prin deplasarea speciilor amintite în locurile nederanjate de proiect, alături de 

alte specii (nevertebrate, rozătoare), se vor deplasa și alte 2 specii de răpitoare de zi, zburând în 

vecinătatea lucrărilor propuse și anume: Accipiter nisus și Buteo buteo. Se estimează efecte 
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negative directe (eliminarea vegetației) și indirecte (scăderea ușoară a bazei trofice speciilor de 

păsări cauzate de dispersia în urma realizării lucrărilor).  

Eliminarea vegetației poate duce în cazurile extreme la pierderea unor cuiburi în care se 

vor găsi ponte sau chiar juvenili. În perioada de cuibărit, pierderea cuiburilor presupune 

mortalitatea juvenililor, distrugerea pontelor și chiar mortalitatea adulților care păzesc puii sau 

clocesc ouăle. În acest caz, impactul asupra speciilor de păsări de interes comunitar, conservativ 

sau fără importanță ecologică este negativ semnificativ, dar manifestat local, doar pe suprafețele 

de teren afectate de lucrările de pregătire. 

Tot în intravilanul localității Gherța Mică se propune realizarea unei zone (celule) 

inundabile. Lucrările necesare realizării zonei umede presupun aducerea la cotă a digului în 

paralel cu crearea unui deversor în digul de pe malul drept. Efectele negative ale lucrării de 

construcție presupun alungarea speciilor mobile în urma folosirii utilajelor. Impactul direct, pe 

perioada de realizare a zonei inundabile se va manifesta în mod negativ nesemnificativ asupra 

speciilor și habitatelor și apare doar în urma realizării celor 2 lucrări (aducere dig la cotă și 

realizarea unui deversor pentru zona inundabilă). Este de menționat că zona propusă pentru zona 

inundabilă este supusă antropizării constante prin activități specifice culturilor agricole, astfel că 

și biodiversitatea specifică în acest moment este scăzută. 

În perioadele cu inundații (post-implementare), zona inundabilă va manifesta un impact 

pozitiv moderat pe suprafața inundată (prin transferul de materie și energie din cursul de apă în 

zona de pajiște din lateralul cursului de apă). Mai exact, acest transfer al materiei și energiei din 

corpul de apă presupune doar inundarea pajiștii. Odată cu apa, aceasta transportă și aluviuni, 

detritus vegetal și animal, macrofite și macronevertebrate acvatice, alge și altele. Depunerea 

aluviunilor pe terenuri naturale va crea apoi substrat pentru creșterea mai rapidă a plantelor 

ierboase și lemnoase.  

Mai mult, zona umedă creată, pentru o perioadă scurtă de timp va fi de un număr mare de 

specii, inclusiv de păsări care vor utiliza terenul ca zonă de hrănit (limicolele și stârcii caută 

nevertebrate prin stratul de nămol/nisip sau printre aluviunile care se vor depune). Baza trofică a 

păsărilor va fi reprezentată de trichoptere, crustacee, moluște, pești și altele aduse de ape. 

Culturile agricole sau perdelele forestiere aferente parcelelor/vegetației lemnoase vor beneficia 

de pe urma acestui transfer de materii și energie. 

Amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Triturus cristatus, 

Emys orbicularis) 

Referitor la impactul adițional al lucrărilor de pregătire/realizare a prismului de 

anrocamente, există posibilitatea apariției impactului negativ asupra speciei Emys orbicularis. În 

acest caz, prismul presupune excavarea stratului superficial de sol și așezarea anrocamentelor 

într-o structură relativ compactă, prin împănarea unor bolovani de dimensiuni mai reduse printre 

cei mari. Zonele în care se propune prismul sunt de cele mai multe ori erodate, dar în alte 

meandre, eroziunea nu este așa evidentă. Mai mult, zonele de eroziune se pot suprapune cu 

zonele de distribuție a țestoasei. În momentul realizării lucrării, există posibilitatea suprapunerii 

cu pontele depuse și a pierderii pontei. De asemenea, după finalizarea lucrării, scad zonele 

posibile pentru viitoarele ponte. Trebuie totuși menționat că țestoase nu au fost observate în 

cadrul râului Tur, ci în bălțile adiacente acestuia. De asemenea, nu au fost observate nici zone cu 

ponte depuse sau eclozate. Acest lucru se poate explica prin faptul că în zonele cu eroziuni active 
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sau care sunt propuse pentru realizarea prismului (pe meandre), terenul fiind supus unei tensiuni 

considerabile și frecvente cauzate de inundații, obligă țestoasele să depună pontele la distanțe 

mai mari față de cursul principal de apă, poate chiar în afara digurilor. În acest caz, impactul 

asociat al lucrărilor de realizare a prismului de anrocamente manifestă asupra speciei Emys 

orbicularis impact negativ moderat. 

În același timp, există și un efect pozitiv pentru țestoasele de apă. Prismul poate deveni 

loc de însorire pentru Emys orbicularis sau pentru celelalte specii de reptile din zonă. Efectul se 

cuantifică ca fiind pozitiv nesemnificativ asupra reptilelor. 

Asupra speciilor de amfibieni (Bombina bombina, Triturus cristatus), lucrările vor 

produce impact negativ în momentul în care zonele umede temporare sau permanente sunt 

afectate de lucrări sau lucrările se vor desfășura pe coridoarele de migrație ale speciilor, în 

perioadele de migrație. În lipsa acestor situații, impactul este scăzut. Acest lucru este datorat 

faptului că toate speciile de amfibieni de interes comunitar sunt specii permanent acvatice în 

perioada de reproducere, după aceasta tritonii revin la faza terestră. Mai mult, zonele umede sunt 

localizate în zone în care relieful permite menținerea unor bălți perioade mai îndelungate de 

timp, acestea lipsind din zona propriu-zisă a malului. Astfel, lucrările desfășurate strict pe malul 

râului Tur (prismul de anrocamente) nu au potențialul de a afecta speciile de amfibieni.  

În cazul supraînălțării digului, acolo unde este necesară lărgirea amprizei, există 

posibilitatea ocupării unor bălți de la baza digului apărute în urma eroziunii digului. Ocuparea 

permanentă a acestora se va face după eliminarea apei, fiind necesară pregătirea terenului înainte 

de realizarea propriu-zisă a lucrării. Uscarea bălților produce mortalitate în rândul pontelor 

eclozate sau un succes reproductiv scăzut. Indivizii adulți vor fi obligați să își caute teritorii noi 

sau să sfârșească la rândul lor în același mod.  

Trebuie specificat că pe acest sector al râului sunt numeroase drumuri de acces de la 

drumul principal (DC8 13) către diguri sau alte lucrări propuse. Drumurile sunt în prezent 

înțesate cu bălți temporare utilizate de către diferite specii de amfibieni. În cadrul studiilor de 

teren au fost identificate Bombina bombina și Pelophylax ridibundus, dar având în vedere 

numărul și densitatea acestora, este posibilă prezența unui număr și mai mare de specii și 

indivizi. Desfășurarea activității de transport a materialelor de construcții, materii prime sau 

transportul utilajelor poate duce la degradarea continuă a bălților și mortalitate în rândul 

indivizilor de Bombina bombina (și Pelophylax ridibundus) identificați. Impactul lucrărilor pe 

acest sector asupra amfibienilor de intere comunitar este negativ moderat. 
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Figură 60 - Se poate observa că în proximitatea digului propus spre supraînălțare (partea dreaptă a 

imaginii) se află bălți în care au fost observați indivizi de Bombina bombina (stânga). Prin supraînălțarea 

digurilor cu lărgirea amprizei, este posibilă ocuparea permanentă a zonelor umede. 

Specii de pești de interes comunitar (Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, 

Romanogobio vladykovi, Missgurnus fossilis) 

Odată cu excavarea malului pentru pregătirea lucrărilor, comunitățile de plante ierboase 

submerse ce oferă în prezent adăposturi prielnice pentru puietul tuturor speciilor de pești, vor fi 

înlăturate. Acest lucru produce efecte negative pe termen scurt asupra habitatelor și speciilor de 

plante. Odată cu încheierea lucrărilor, comunitățile vegetale submerse se vor reface într-o 

perioadă scurtă de timp (1-3 ani).  

În apă, prin lucrările de excavare și pregătire a malurilor pentru realizarea consolidărilor 

cu prism de anrocamente, crește cantitatea de sedimente în suspensie în masa apei. Sedimentele 

provin din talvegul cursului de apă sau din scurgerile de pe maluri care antrenează pulberi din 

eroziunea de suprafață. O cantitate ridicată de sedimente în suspensie modifică în mod direct 

caracteristicile fizico-chimice, ajungând să afecteze organismele acvatice: specii de pești, 

nevertebrate acvatice, plancton sau macrofite. Având în vedere că râul Tur este caracterizat prin 

apă tulbure, slab oxigenată, lin curgătoare, cu substrat nisipos, argilos sau mâlos, organismele s-

au adaptat deja la o cantitate semnificativă de sedimente în masa apei. Efectul negativ al 

turbidității se va cumula cu pierderea de vegetație ierboasă și lemnoasă aferentă pregătirii 

terenului, astfel impactul direct este negativ moderat, manifestat pe termen scurt, pe perioada de 

realizare a lucrării. Speciile de pești de interes comunitar identificate pe sectorul de râu supus 

evaluării în cadrul acestui subcapitol sunt Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Gobio 

albipinnatus vladykovi. 

În urma creșterii turbidității, apare posibilitatea apariției mortalității speciilor de pești 

(icre, juvenili sau indivizii bătrâni) cauzată de materii în suspensie, care se pot depune pe icre 

sau branhiile speciilor, pierzând capacitatea de a realiza schimburi de gaze cu mediu extern, 
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impactul fiind direct, negativ și pe termen scurt. Mortalitatea peștilor este posibilă și nu se 

manifestă în mod cert. Pe această porțiune a râului s-au identificat nouă specii de pești dintre 

care 3 de interes comunitar: boarța (Rhodeus amarus), porcușorul de nisip (Romanogobio 

kesslerii) și a porcușorului de șes (Gobius albipinnatus vladykovi).  

Pe acest sector de râu sunt propuse și praguri de fund îngropate și un uvraj de control, în 

zona deversorului de acces al polderului Dimoșag. Acestea sunt lucrări transversale pe cursul de 

apă, dar care nu duc la fragmentarea continuității cursului de apă. Pragurile de fund vor fi 

realizate din materiale naturale (anrocamente) și vor fi îngropate în talveg. Datorită încărcării 

semnificative a cursului de apă cu materii în suspensie (în mod natural), dar și a talvegului 

format din nisip, pietriș sau mâl, anrocamentele în timp se vor îngropa ușor sub cota talvegului, 

astfel că nu vor bloca deplasarea speciilor de pești. Mai mult, uvrajul polderului va fi realizat la 

cota actuală a talvegului, fără a fi nevoie de scări de pești sau alte elemente de asigurare a 

conectivității longitudinale. Având în vedere că este asigurată conectivitatea longitudinală fără 

elemente antropice adiționale, iar lucrările presupun o amplitudine redusă, impactul lucrărilor 

amintite (praguri de fund din anrocamente îngropate și uvraj de control al polderului) au impact 

negativ nesemnificativ asupra speciilor de pești de interes comunitar. 

Odată cu finalizarea lucrărilor, impactul asupra speciilor de pești va fi neutru. Se va 

reduce turbiditatea naturală a cursului de apă, dar în același timp există sectoare de râu care vor 

susține o suprafață mai mică a vegetației ripariene, față de starea inițială a habitatului. 

Conform studiului de fundamentare a Planului de management, Misgurnus fossilis a fost 

identificat la nivelul a 14 stații de colectare, însă doar în brațele moarte ale Turului și în canalele 

din zonă, majoritatea acestora fiind în afara ariei delimitate de diguri, deci nefiind suprapuse cu 

lucrările propuse prin proiect. Având în vedere că râul Tur este caracterizat de o viteză relativ 

scăzută de curgere, în anumite porțiuni ale meandrelor apa devenind chiar stagnantă, distribuția 

potențială a speciei include în continuare râul Tur și în anumite zone malurile acestuia (specia 

are capacitatea de a respira oxigen atmosferic).  

Lucrările propuse în cadrul proiectului de excavare în albia minoră ar putea afecta absolut 

incidental indivizii refugiați în substratul mâlos, însă probabilitatea de producere a impactului 

este scăzută, zonele unde va fi necesară excavarea albiei nefiind în principal favorabile speciei. 

Creșterea turbidității apei nu va afecta specia, țiparii fiind adaptați habitatelor cu un nivel crescut 

de sedimente libere în masa apei și cantități reduse de oxigen dizolvat. Singurul impact negativ 

cu probabilitate mare de producere asupra speciei, este deranjul provocat de intensificarea 

zgomotelor și vibrațiilor (propagate mai puternic în masa apei) rezultată din realizarea lucrărilor. 

Însă se estimează că acesta este negativ nesemnificativ și se va produce doar pe termen scurt, 

până la terminarea lucrărilor.  

Impactul din perioada de funcționare este neutru – fără impact. 

Specii de nevertebrate de interes comunitar (Lycaena dispar) 

În cadrul studiilor de teren, nu au fost identificate specii de nevertebrate de interes 

comunitar. Informațiile referitoare la prezența acestora este preluată din studiile de fundamentare 

a planului de management.  

Speciile xilofage (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Eriogaster catax), deși au distribuția 

suprapusă cu ampriza lucrărilor, realizarea construcțiilor nu are potențialul de a scădea mărimea 
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habitatului sau a populației, având în vedere că nu sunt propuse lucrări de eliminare a arborilor. 

Astfel, impactul proiectului asupra celor 3 specii de nevertebrate este neutru – fără impact.  

 Dintre speciile rămase, doar Lycaena dispar are distribuția suprapusă cu lucrările și poate 

fi afectată de realizarea proiectului. Având în vedere cerințele de habitat și suprafața mare a 

habitatului potențial (conform studiilor de fundamentare a planului de management), afectarea 

vegetației ripariene (după caz) unde sunt prezente plantele-gazdă (Rumex spp. – în cazul 

sectorului de curs apare specia Rumex aquatica) duce la pierderi în efectivele populaționale. De 

asemenea, eliminarea vegetației în perioada depunerii pontei sau în perioada de diapauză reduce 

semnificativ succesul reproductiv al speciei. Din fericire, specia are o distribuție întinsă (11.107 

ha) pe teritoriul ROSCI0214 Râul Tur, reprezentând mai mult de jumătate din suprafața acestuia. 

Luând în considerare aceste aspecte, impactul asupra speciei este negativ nesemnificativ.  

4) UAT Turulung 

Acest sector de râu este regularizat și trece prin localitatea Turulung. În plus față de 

lucrările deja cunoscute (aducerea la cotă/supraînălțarea digului, prism de anrocamente și 

consolidare vegetativă), se propune renaturarea unor brațe ale râului astfel încât debitul actual al 

cursului de apă (ocazional, la debite medii și mari) se va împărți și se vor iriga fostele meandre 

ale Turului, actual izolate de cursul principal. De asemenea, se propune și relocarea digului în 

paralel cu restaurarea luncii inundabile a râului Tur. Această măsură verde este benefică pentru 

complexul de arii naturale protejate pentru că extinde habitatul potențial al speciilor semi-

acvatice (amfibieni), permite extinderea vegetației ripariene și indirect permite „colonizarea” 

speciilor de păsări dependente de apă. Astfel impactul lucrării în perioada de funcționare este 

unul pozitiv.  

Habitate de interes comunitar (3160, 92A0)  

Renaturarea brațelor moarte presupune o serie de lucrări care să permită apei să ajungă în 

aceste 5 brațe moarte în perioadele cu ape medii sau mari. Pentru a nu transforma complet 

habitatele identificate în prezent pe suprafața brațelor moarte, lucrările de reconectare propun 

doar eliminarea parțială a dopurilor de pământ care blochează accesul apei pe brațe. Eliminarea 

parțială va permite apei să intre doar o dată sau cel mult de două ori pe an, alimentându-le fără a 

le colmata. Colmatarea cu sedimente aduse de apă poate duce la pierderea completă a 

habitatului. În același timp, lipsa apei poate fi un factor care să ducă la mortalitatea comunităților 

acvatice dacă apare fenomenul de eutrofizare. Astfel, reconectarea brațelor moarte cu râul Tur nu 

este completă și nu presupune pierderea habitatelor identificate pe aceste brațe (3160), impactul 

în perioada de funcționare fiind chiar pozitiv. Apa transportată este încărcată și cu sedimente, dar 

și cu elemente de care beneficiează întreaga comunitate acvatică (detritus vegetal și animal, 

nevertebrate acvative, pești, semințe sau spori ai plantelor și ferigilor acvatice, oxigen etc.). Pe 

perioada de realizare a lucrărilor (eliminarea parțială a dopurilor de pământ), se poate constata 

același tip de deranj asupra speciilor rezidente în cadrul cursului actual al râului și în cadrul 

brațelor moarte evaluat la nivelul de negativ nesemnificativ. 

Intrând mai în detaliu, pe teritoriul UAT Turulung, a fost identificat habitatul 3160 pe 

două dintre cele cinci brațe moarte ale Turului, a căror reconectare la cursul principal se propune 

prin proiect. Reconectarea va avea atât un impact pozitiv, cât și un impact negativ. Impactul 

negativ provine din riscul de pierdere/dislocare a unor plante caracteristice habitatului 3160, în 

urma creșterii vitezei de curgere a apei pe aceste brațe (în perioadele cu ape medii și mari), 
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caracterizate în prezent de apă aproape complet stătătoare. În acest moment, habitatele se inundă 

rar și doar la ape mari și foarte mari. Însă este vorba doar despre specii găsite și în alte parcele de 

habitat, astfel că reconectarea nu presupune pierderea completă a unor specii la nivel de habitat. 

Iar impactul pozitiv rezultat din reconectarea brațelor, ce se manifestă la nivelul întregului 

ecosistem acvatic, justifică riscul pierderii unor exemplare de Potamogeton. Astfel, se estimează 

că impactul asupra acestui sector de habitat este pozitiv nesemnificativ. 

Pe teritoriul UAT-ului Turulung, habitatul 92A0 este localizat la limita prismului de 

anrocamente, pe distanța de 660 m de lucrările propuse. În cazul acestuia, eliminarea vegetației 

va fi limitată la minimul posibil, deoarece pentru realizarea prismului de anrocamente plantele de 

pe bancheta dig-mal vor rămâne intacte în majoritatea cazurilor. Aici este necesară în principal 

doar decopertarea stratului vegetal pe taluzul dinspre apă al malului, în zonele cu eroziune 

accentuată. În aceste zone doar vegetația ierboasă, arbustivă și lăstarii se pot stabili. Evaluarea 

impactului a fost făcută pentru decopertarea maximă de vegetație preconizată, anume 0,5 ha. 

Impactul este negativ nesemnificativ. În faza de funcționare, asupra habitatului 92A0 nu se 

manifestă efecte negative, dar este posibilă apariția unor specii invazive ca urmare a decopertării 

stratului vegetal de sol și a existenței unor nișe ecologice libere. Acestea pot deveni rezervoare 

din care se pot propaga mai departe speciile invazive lemnoase. 

 

Figură 61 – Aspect al cursului de apă Tur în dreptul localității Turulung, pe direcția amonte. Conform 

planului de management, pe malul stâng (partea dreaptă a imaginii) a fost cartat habitatul 92A0. Speciile 

arborescente ripariene se pot observa, dar doar în planul îndepărtat. 
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Specii de pești de interes comunitar (Rutilus pigus syn. virgo, Romanogobio kesslerii, 

Cobitis taenia) 

Asemănător cu celelalte sectoare analizate, lucrările din albie vor produce creșterea 

turbidității apei la un nivel care totuși nu se apropie de nivelurile naturale în momentul 

ploilor/inundațiilor. În această cauză, prin adaptabilitatea speciilor față de condiții reproduse în 

natură timp de milioane de ani, creează doar un disconfort speciilor de pești și îi obligă să se 

deplaseze în zone neafectate de lucrări. Conform Rowe et. Dean, 1997, deplasarea către zonele 

cu turbiditate redusă se face în principal din cauza scăderii câmpului vizual care ar produce 

impact asupra capacității de a vâna. Mai mult, există specii de pești la care turbiditatea poate 

stresa anumiți indivizi încât să ducă la suprimarea motivației de hrănire, dacă stresorul se 

manifestă pe termen lung (în acest caz mai mult de 2-3 ore) cu intensitate ridicată (160 NTU). În 

cazul speciilor de pești bentonici, vânătoare nu se bazează strict pe senzitivitatea vizuală, cât și 

pe linia laterală sau prezența mustăților. În cazul peștilor adaptați cursurilor de apă curate, există 

riscul scăderii capacității de hrănire ca urmare a turbidității ridicate, astfel încât să apară și 

mortalitatea printre aceștia.  

Mai mult, există și specii de pești la care nivelul de activitate și vânătoarea se 

accentuează la turbidități moderate (40 NTU). Acest lucru este explicat prin strategia lor de a 

minimiza prădarea în timpul hrănirii. 

Odată cu peștii, se vor deplasa și specii care depind de prezența acestora și anume Lutra 

lutra sau Ardea cinerea, Ardea alba, Phalacrocorax carbo și alte specii acvatice.  

Fauna piscicolă afectată este reprezentată de 7 specii, dominante fiind cleanul (Leuciscus 

cephalus) și babușca de Tur (Rutilus pigus) – specie endemică și de interes comunitar. Dintre 

speciile de interes comunitar au fost identificate prin studiul de inventariere aferent acestei 

proceduri de mediu Romanogobio kesslerii, Cobitis taenia și Rutilus pigus (conform Kottelat et. 

Freyhof, 2007 este vorba despre Rutilus virgo). Mai mult, din cauza concentrației mari de lucrări 

pe sectorul de interes, la care se adaugă și amenajarea confluenței, dar și eliminarea vegetației 

ripariane erbacee și substratul majoritar mâlos cu asociații submerse de Schenoplectus lacustris, 

impactul devine negativ moderat pe termen scurt pentru cele două tipuri de pești (pelagice și 

bentice). Aceste asociații, sub forma unor pâlcuri, sunt utilizate ca loc de adăpostire, hrănire și 

depunere a icrelor de către speciile fitofile de ciprinide precum Rutilus pigus și Rutilus rutilus. 

După finalizarea lucrărilor, asociațiile submerse se vor reface natural în scurt timp, impactul 

devenind neutru – fără impact. 

Mamifere de interes comunitar (Lutra lutra) 

Specia nu a fost identificată în teren în dreptul localității Turulung, ci doar în aval, în 

dreptul punctului de observație 22. Având în vedere totuși că Planul de management a identificat 

întreg cursul râului Tur (inclusiv sectorul din dreptul localității Turulung) ca habitat al speciei, 

există potențialul de a afecta specia ca urmare a desfășurării lucrărilor.  

Astfel, pe lângă deranjul provocat de folosirea utilajelor, a prezenței personalului de 

lucru, poluării fonice, a vibrațiilor și noxelor care alungă potențialele efective ale speciei în 

zonele în care nu se desfășoară lucrări (în amonte, aval sau pe afluenți și de-a lungul iazurilor 

piscicole), specia poate suferi și din urma deplasării sau a pierderilor pe anumite sectoare a 

speciilor de pești sensibile care vor prefera zonele cu turbiditate scăzută sau doar fără fronturi de 

lucru deschise. Astfel, vidra va întreprinde distanțe mai lungi în vederea hrănirii, aceasta având 
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oricum o capacitate de deplasare ridicată. Pe sectorul de râu de interes (din UAT Turulung), nu 

au fost identificate adăposturi ale speciei, astfel că nu sunt identificate presiuni majore care pot 

apărea în urma implementării proiectului. Cumulând cu celelalte fronturi de lucru care pot fi 

deschise pe cursul de apă sau în proximitate (inclusiv pe pârâul Turț), efectivele vor trebui fie să 

parcurgă distanțe mai ridicate pentru a-și satisface necesarul energetic, fie vor intra în competiție 

cu alte familii/efective de pe teritoriul acestora din urmă. Impactul asupra speciei pe acest sector 

al râului Tur este negativ moderat. 

În faza de funcționare, în lipsa unor presiuni adiționale, impactul este neutru – fără 

impact. 

Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Emys 

orbicularis) 

Dintre speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar, prezentul studiu de teren nu a 

identificat prezența unor specii, dar studiile de fundamentare a planului de management au 

localizat țestoasa de apă Emys orbicularis și izvorașul de baltă cu burta roșie Bombina bombina 

în zona de aval a sectorului râului Tur supus atenției în aceste rânduri. Lucrările care se suprapun 

sunt aducerea la cotă a digului, relocarea digurilor în vederea restaurării luncii inundabile, 

respectiv realizarea prismului de anrocamente. În mare parte, distribuția celor 2 specii se 

suprapune având în vedere că între diguri, dar mai ales în afara lor (în principal pe malul drept) 

se află brațe moarte deconectate de la cursul de apă principal, parțial colmatate. Acest lucru face 

un habitat ideal pentru cele 2 specii amintite. Din fericire, deși ampriza lucrărilor se suprapune 

cu suprafața aparținând distribuției speciei, lucrările nu se vor desfășura pe teritoriul zonelor 

umede amintite, ci doar în proximitate. Astfel, lucrarea de aducere la cotă/supraînălțarea digului 

(în principal în perioada de realizare a acesteia) poate duce la fragmentarea distribuției din acea 

zonă. În acest caz, impactul poate fi cauzat de coliziunea utilajelor cu cele 2 specii, de lărgirea 

amprizei digului și ocuparea permanentă a bălților (cele mai mici, localizate la baza digului). 

Perioada în care impactul este resimțit este reprezentată de perioada de activitate a speciilor, dar 

Bombina bombina este mai predispusă la apariția efectelor negative importante în perioada de 

reproducere. Distrugerea bălților în care specia depune ponta poate conduce la pierderea 

completă a pontelor, mortalitate în rândul metamorfilor (în funcție de perioada în care se 

întâmplă) sau mortalitate în rândul adulților. În cazul speciei Emys orbicularis, coliziunea cu 

utilajele duce la mortalitate în rândul adulților sau juvenililor. Chiar dacă suprafața afectată este 

mică, iar apariția mortalității nu este un efect sigur al lucrărilor, aceasta există, astfel că impactul 

a fost evaluat la nivelul de negativ moderat. 

În faza de funcționare nu se vor resimți efecte adiționale cauzate de implementarea 

proiectului, cel mult trafic suplimentar ca urmare a realizării digurilor cu coronament circulabil. 

Pe suprafețele de teren în care distribuția speciei este intersectată de un drum, apare și aici riscul 

coliziunii unor indivizi cu mobilitate redusă cu vehiculele celor care vor utiliza digul. În acest 

caz, impactul rămâne negativ moderat, depinzând și de intensitatea traficului și perioadele în care 

acesta se produce. 

Specii de păsări de interes comunitar (conform Formularului standard) 

Pe perioada de execuție a lucrărilor, impactul generat este asemănător zonelor discutate 

anterior. Astfel că zgomotele, vibrațiile și noxele produse de lucrări vor modifica temporar 
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caracteristicile fizice și chimice ale aerului, cauzând și deplasarea speciilor mobile în afara razei 

de acțiune a efectelor negative. 

Și pe acest sector se propune eliminarea vegetației ripariene, cu efecte negative asupra 

speciilor de păsări cuibăritoare în cadrul acestor habitate. Este vorba despre o serie de 

passeriforme, cum ar fi pițigoiul mare (Parus major), vrabia de câmp (Passer montanus) și 

coțofana (Pica pica), specii comune și frecvent întâlnite. Prezența speciilor comune de păsări se 

datorează tipului de habitat identificat în proximitatea cursului de apă, acesta fiind în mare parte 

antropic (localitatea Turulung). Indirect, prin deplasarea speciilor amintite în locurile nederanjate 

de proiect, alături de alte specii (nevertebrate, rozătoare), se vor deplasa și vulpea și iepurele, 

singurele specii de mamifere terestre întâlnite în zonă în timpul studiilor de teren. Impactul este 

negativ moderat manifestat pe termen scurt și mediu. În cazul eliminării de vegetație, este 

posibilă apariția mortalității la cuib a juvenilor sau direct distrugerea cuibului și a ouălor. Pentru 

prevenirea acestui tip de impact, se propune periodizarea lucrării în afara perioadei de cuibărit. 

Pe malul stâng, aval de polderul Dimoșag, și pe malul drept, aval de localitatea Turulung, 

se propune relocarea digurilor și restabilirea luncii inundabile. Lucrarea de relocare a digurilor 

presupune eliminarea completă a digurilor de pe locația actuală. Această lucrare are asociat un 

impact local pozitiv moderat în faza de funcționare. Efectul pozitiv asupra zonei se manifestă 

prin asigurarea conectivității laterale datorită transferului de materie și energie din cursul de apă 

în zona de pajiște din lateralul cursului de apă. Mai exact, acest transfer al materiei și energiei 

din corpul de apă presupune inundarea naturală a pajiștii. Odată cu apa, aceasta transportă și 

aluviuni, detritus vegetal și animal, macrofite și macronevertebrate acvatice, alge și altele. 

Depunerea aluviunilor pe terenuri naturale va crea apoi substrat pentru creșterea mai rapidă a 

plantelor ierboase și lemnoase.  

Mai mult, zona umedă creată pentru o perioadă scurtă de timp, va fi folosită post-

inundație de un număr mare de specii, inclusiv de păsări care vor utiliza terenul ca zonă de hrănit 

(limicolele și stârcii caută nevertebrate prin stratul de nămol/nisip sau printre aluviunile care se 

vor depune). Se estimează că baza trofică a păsărilor va fi reprezentată de trichoptere, crustacee, 

moluște, pești și altele aduse de ape.  

Specii de nevertebrate de interes comunitar (Unio crassus) 

Pe amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii de interes comunitar, dar 

conform condițiilor de mediu locale, singurele specii care pot apărea sunt cele acvatice sau 

dependente de plante-gazdă acvatice. Este vorba despre Unio crassus și Lycaena dispar. Pentru 

specia Lycaena dispar, impactul este asemănător sectorului de curs de râu anterior. Efectul 

depinde de eliminarea speciilor de plantă-gazdă Rumex spp., regăsite în principal de-a lungul 

zonelor umede. Impactul este evaluat ca fiind negativ nesemnificativ. 

Referitor la Unio crassus, lucrările propuse în albia cursului de apă (praguri de fund 

îngropate, prism de anrocamente) pot duce la capturarea unor indivizi îngropați în patul albiei. 

Având în vedere efectivele numeroase ale speciei și distribuția întinsă, impactul local în perioada 

de realizare a lucrărilor poate fi considerat negativ nesemnificativ.  

 

5) UAT Halmeu, UAT Agriș și UAT Turulung (sectorul dintre Halmeu și Agriș) 

Pe acest sector de râu se propun lucrări de aducere la cotă/supraînălțare dig, lucrări de 

consolidare mal cu prism de anrocamente (reabilitare și prism de anrocamente nou), consolidarea 
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cu geogrilă a digului și restaurarea luncii inundabile prin relocarea digului. Impactul acestor 

tipuri de lucrări a fost discutat anterior și pe sectoarele amonte ale râului Tur, fiind asemănătoare 

între ele, doar speciile potențial afectate diferite. Ca exemplu, specia Unio crassus nu mai este 

prezentă pe cursul de apă din zona UAT Turulung până în zona frontierei cu statele vecine. 

Specii de pești de interes comunitar (Romanogobio kesslerii, Rhodeus amarus, 

Rutilus pigus (Rutilus virgo), Aspius aspius, Misgurnus fossilis) 

Asemănător sectoarelor anterioare ale cursului de apă, zgomotele, vibrațiile și noxele 

produse de toate lucrările și utilajele folosite produc perturbarea speciilor și habitatelor, cu 

probabilitatea ridicată de a alunga indivizii vagili. În plus, lucrările din albie urmează aceeași 

probabilitate de manifestare și același cadru: eliminarea vegetației ripariene care constituie 

habitat pentru speciile de pești, amfibieni, reptile sau chiar păsări (în funcție de gradul de 

dezvoltare), turbiditate accentuată dar la un nivel suportabil pentru speciile acvatice (sub nivelul 

unei turbidități de fond naturale), modificarea condițiilor termice și de oxigenare în condiții 

extreme (în special în perioadele secetoase, cu temperaturi ridicate). Toate acestea produc efecte 

negative nesemnificative, datorate magnitudinii reduse a lucrărilor propuse pe acest sector de 

râu. Referitor la speciile de pești, studiile au identificat 15 specii, dintre care 4 specii de interes 

conservativ: porcușorul de nisip (Romanogobio kesslerii), boarța (Rhodeus amarus), babușca de 

Tur (Rutilus pigus) și avatul (Aspius aspius). Dintre speciile de pești de interes comunitar 

identificate, speciile mai puțin sensibile la efectele dăunătoare ale concentrațiilor crescute de 

materii totale în suspensie sunt cele bentonice (Romanogobio kesslerii, Rhodeus amarus) și cele 

adaptate cursurilor de apă care în mod frecvent prezintă turbiditate de fond crescută (Rutilus 

pigus (syn. Rutilus virgo), Aspius aspius). Astfel, având în vedere că lucrările care se propun a se 

desfășura în albia minoră pe sectorul de curs sunt slab reprezentate, efectele asupra turbidității de 

fond nu se acutizează, astfel că impactul este negativ nesemnificativ și se manifestă în mod 

direct doar în perioada de lucru scurtă (estimate la aproximativ 6-8 luni) a lucrărilor din albie.   

Odată cu excavarea în albia minoră a râului, asociațiile de pe maluri cu Phragmites 

communis, Cladium mariscus (specie foarte rară la nivel european), Sparganium neglectum, 

Butomus umbellatus, Juncus inflexus, J. efussus, plantele natante (Trapa natans și Nymphaea 

alba) și plantele submerse (Potamogeton lucens, P. perfoliatus) ce reprezintă adăposturi pentru 

populația piscicolă vor fi înlăturate. Astfel, asupra habitatelor speciilor de pești se consideră 

impactul ca fiind negativ moderat pe termen scurt. Aceste comunități vegetale se vor reface 

rapid, odată încheiate lucrările în albie restabilind relațiile interspecifice și mai apoi 

intraspecifice din faza inițială.  

În afara cursului principal de apă, de-a lungul canalelor și brațelor moarte, planul de 

management identifică prezența speciei Misgurnus fossilis. Pe acest sector, formele de impact 

asupra speciei sunt asemănătoare cu cele de pe sectorul râului Tur aflat în aval de barajul 

Călinești, fiind în principal incert, negativ nesemnificativ în perioada de construcție și neutru în 

perioada de funcționare.  

Specii de păsări de interes comunitar (conform Formularului standard) 

Impactul negativ nesemnificativ se resfrânge și asupra speciilor de păsări observate pe 

amplasamentul proiectului sau în proximitatea acestuia. Pe acest sector al râului s-au observat 

fluierarul de munte (Actitis hypoleucos) și stârcul cenușiu (Ardea cinerea), 2 specii de păsări care 

depind de mediul acvatic pentru hrănire, fluierarul de munte având nevoie de maluri lipsite de 
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vegetație. Lucrările realizate în apă și pe uscat obligă păsările să caute hrană în principal în 

zonele nederanjate din amonte, aval sau de pe cursurile de apă adiacente, iazuri piscicole sau 

terenuri inundate.  

O altă serie de specii de păsări vor fi deranjate de lucrări prin eliminarea habitatului 

potențial al lor. Este vorba de porumbelul gulerat (Columba palumbus), prigoria (Merops 

apiaster) și lăstunul de mal (Riparia riparia). Ultimele două specii formează galerii în malurile 

erodate, folosindu-le ca loc de cuibărire. În cazul realizării lucrărilor fără a ține cont de 

respectarea unor restricții privind prezența speciilor amintite, se poate evalua impactul ca fiind 

negativ moderat, cu posibilitatea ridicată de apariție a pierderii pontei sau mortalitatea 

puilor/indivizilor prin astuparea/distrugerea coloniilor în momentul realizării prismului de 

anrocamente. Tot în acest caz intră și pescărașul albastru Alcedo atthis, care chiar dacă nu a fost 

observat pe amplasament, este desemnat formularului standard al sitului ROSPA0068 Lunca 

Inferioară a Turului. Se vor propune măsuri în așa fel încât aceste trei specii să nu fie deranjate 

pe perioada de cuibărire și pentru a elimina complet mortalitatea puilor.  

Indirect, prin deplasarea speciilor amintite în locurile nederanjate de proiect, alături de 

alte specii (nevertebrate, rozătoare, amfibieni), se vor deplasa și speciile de răpitoare de zi care le 

consumă: eretele de stuf (Circus aeruginosus) și uliul păsărar (Accipiter nisus). 

Restaurarea luncii inundabile propusă, mai exact sectorul de râu în care este propusă 

măsura pe malul drept, în dreptul localității Mesteacăn (UAT Halmeu), se suprapune cu terenuri 

antropizate, reprezentând pajiști folosite pentru pășunatul animalelor domestice, dar și culturi 

agricole. În perioadele cu ape mari, terenurile nou descoperite prin relocarea digului, ajung sub 

apele încărcate cu sedimente organice și anorganice. În funcție de perioadele cu inundații/ape 

mari, impactul asupra culturilor nu cauzează neapărat pierderea lor, putând ajuta chiar la 

dezvoltarea mai rapidă a culturilor agricole sau vegetației ierboase datorate transferului de 

materie și energie din cursul de apă în zona de pajiște. Odată cu apa, aceasta transportă și 

aluviuni, detritus vegetal și animal, macrofite și macronevertebrate acvatice, alge și altele. 

Depunerea aluviunilor pe terenuri naturale va crea apoi substrat pentru creșterea mai rapidă a 

plantelor ierboase și lemnoase.  

Mai mult, lunca inundabilă nou creată va fi folosită în urma inundației de un număr mare 

de specii, inclusiv de păsări care vor utiliza terenul ca zonă de hrănit (limicolele precum 

fluierarul de munte și stârcul cenușiu caută nevertebrate prin stratul de nămol/nisip sau printre 

aluviunile care se vor depune). Baza trofică a păsărilor va fi reprezentată de trichoptere, 

crustacee, moluște, pești și plante aduse de ape.  

În perioada propriu-zisă de relocare, digurile existente vor fi dezafectate complet de pe 

amplasament, în paralel fiind construită o linie nouă de apărare în spatele celor existente. Linia 

nouă de apărare cu diguri se va construi la distanță față de cursul de apă, lăsând mai mult spațiu 

pentru râu. Impactul în perioada construcției este negativ moderat, presupunând și ocupare 

permanentă de teren. În urma finalizării lucrării, impactul asupra speciilor și habitatelor, implicit 

asupra ariilor naturale protejate devine pozitiv moderat. 

Mamifere de interes comunitar (Lutra lutra, Barbastella barbastellus) 

În cadrul prezentului studiu, nu s-au găsit urme de vidră pe acest sector de râu, dar planul 

de management identifică zona ca făcând parte din distribuția vidrei Lutra lutra, iar în aval a 

speciei Barbastella barbastellus. 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 157 

Rev.0 06.2021 

 

 

Vidra este afectată în același mod și pe sectorul râului situat în dreptul celor 3 UAT-uri, 

lucrările fiind asemănătoare cu sectoarele anterioare. Efectivele vor fi alungate pe sectoarele 

ferite de presiuni antropice. Având în vedere că aici sunt propuse lucrări puține ca număr și 

scurte ca lungime, este posibil ca efectivele din zonele din zonele afectate de lucrări amplasate în 

amonte și aval să conveargă spre zona din dreptul localității Mesteacăn. O densitate mai mare a 

efectivelor pe aceeași suprafață de teren provoacă apariția competitivității intraspecifice, ducând 

la o eficiență mai scăzută a hrănirii în cazul unor indivizi mai puțin acomodați condițiilor nou-

apărute. Competiția poate produce și evenimente de agresivitate ca urmare a prezenței unor 

indivizi pe teritoriile deja stabilite în populație. În cazuri extreme (număr mare de indivizi pe 

suprafață mică de teren, efective populaționale de pești reduse, fără alte surse de hrană – ex. 

amfibieni, prezența unor numeroși stresori antropici), cumulat cu fiziologia speciei și cu o 

densitate mare a lucrărilor, pot cauza inaniție, afectând în principal indivizii tineri care depind 

încă de părinți sau juvenilii care nu mai depind de aceștia, dar nu au aptitudinile necesare să 

concureze cu indivizii maturi. Acest tip de impact negativ are o probabilitate foarte redusă de a 

se produce, astfel că impactul actual rămâne la nivelul de negativ moderat, destul cât să fie 

necesare măsuri de prevenire și reducere a impactului. 

În cazul speciei Barbastella barbastellus, suprapunerea lucrărilor cu a habitatului apare 

ca urmare în cazul aducerii la cotă a digului, în paralel cu consolidarea vegetativă. În cazul 

suprapunerii activității de construcție cu perioada de activitate a speciei, impactul negativ apare 

în urma ocupării permanente a vegetației care constituie habitat sau teritoriu de hrănire al speciei, 

la care se adaugă zgomotul din proximitate în timpul somnului pe timp de zi. Indivizii surprinși 

în zona în care se resimț efectele negative se vor deplasa spre alte locuri favorabile pentru specie, 

întorcându-se la finalizarea lucrărilor sau în sezonul de activitate următor. În perioada de 

realizare a lucrărilor, impactul asupra speciei este negativ nesemnificativ. 

În faza de funcționare, pentru ambele specii de mamifere identificate ca fiind potențial 

afectate în faza de construcție, nu se identifică un mecanism cauzal al impactului direct sau 

indirect.  

Habitate de interes comunitar (3160, 6440) 

Pe acest sector de râu (din dreptul localității Mesteacăn), au fost identificate prin planul 

de management doar habitatele 3160 (pe meandrele unde viteza este scăzută) și 6440 (în albia 

majoră, între diguri). În cazul habitatului 3160, suprapunerea lucrărilor este dată doar de o 

reabilitare a prismului de anrocamente pe o distanță de 119 m. Reabilitarea presupune o 

eventuală pregătire a terenului actual, urmată de umplerea amprizei cu anrocamente, la 

caracteristicile asemănătoare prismului de anrocamente nou. Impactul asupra habitatului este 

foarte scăzut, reprezentat temporar de afectarea vegetației strict din zona suprapusă cu lucrările și 

de o turbiditate ușor crescută în apă. În faza de construcție, impactul este evaluat ca fiind negativ 

nesemnificativ, urmând ca în perioada de funcționare să fie neutru – fără impact. 

Habitatul 6440 este situat doar în vecinătatea lucrărilor, reabilitarea/realizarea 

prismulului de anrocamente fiind singurele lucrări care au potențialul de a afecta habitatul. 

Impactul nu apare în mod direct datorită poziționării habitatului din marginea superioară a 

malului până la baza digului. Prismul de anrocamente se va monta în zona albiei minore, pe mal. 

În schimb, utilajele care participă la desfășurarea lucrărilor pot ajunge pe suprafața habitatului, 

strivind eventualele specii de plante care participă la formarea asociației/habitatului. La scurt 
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timp după finalizarea lucrărilor, în perioada de vegetație habitatul își va reveni. Refacerea 

vegetației apare în principal datorită condițiilor care favorizează dezvoltarea rapidă a unor specii 

de plante (substrat umed, îmbogățit cu elemente nutritive provenite direct din râu). Impactul 

lucrării în faza de realizare propriu-zisă este negativ nesemnificativ. În faza de funcționare nu au 

fost identificate presiuni sau amenințări care pot apărea ca urmare a implementării proiectului, 

astfel că este neutru – fără impact. 

6) U.A.T. Porumbești și Micula 

Specii de pești de interes comunitar (Aspius aspius, Rutilus virgo, Romanogobio 

kesslerii, Rhodeus amarus) 

Acest sector este unul dintre cele mai bogate din punct de vedere ihtiologic, fiind 

identificate 19 specii de pești dintre care 4 de interes conservativ: porcușorul de nisip 

(Romanogobio kesslerii), boarța (Rhodeus amarus), babușca de Tur (Rutilus pigus) și avatul 

(Aspius aspius). Impactul asupra peștilor va fi cauzat în principal de materiile în suspensie 

produse în timpul execuției lucrărilor în albia minoră a râului, dar și de eliminarea vegetației 

ripariene (ierboase și lemnoase, după caz). Eliminarea vegetației afectează în mod indirect și 

condițiile de oxigenare și de temperatură. Efectele se vor resimți în principal în perioadele cu 

temperaturi ridicate și debite scăzute (lunile iulie - septembrie). În lipsa unei viteze normale de 

curgere a apei, cumulat cu eliminarea vegetației și pierderea locurilor cu umbră asupra luciului 

de apă, crește temperatura apei, care influențează concentrația de oxigen (scade) și dioxid de 

carbon (crește), ducând la o posibilă alterare a apelor. Alterarea poate crea de asemenea și 

condițiile eutrofizării, dacă între primii pași apare poluarea organică și dezvoltarea puternică a 

algelor și macrofitelor acvatice. Eutrofizarea sau înflorirea apelor presupune dezvoltarea 

necontrolată a algelor și consumul total al oxigenului, cauzând mortalitatea peștilor și a altor 

organisme acvatice, inclusiv algele care au cauzat apariția fenomenului. Impactul asupra celor 4 

specii de pești de interes comunitar în perioada de construcție a proiectului este negativ moderat, 

având în vedere că râul Tur prezintă totuși debit de curgere în orice perioadă. 

În faza de funcționare, lucrările nu au potențialul de a produce efecte, fiind mai mult sau 

mai puțin inerte din punct de vedere fizic sau chimic, dar fără efecte notabile asupra faunei. Este 

posibil ca în urma curgerii apelor de-a lungul malurilor protejate cu soluția de prism din 

anrocamente, să se constate o rată de eroziune foarte mică, insesizabilă pentru comunitățile 

acvatice, dar existentă. Astfel, anumite roci folosite în cadrul prismului de anrocamente pot fi 

ușor modelate. Rata de eroziune a rocilor este mult mai mică decât cea a malurilor în lipsa 

prismului. În perioada de funcționare, impactul este neutru – fără impact. 

Habitate de interes comunitar (92A0, 6440, 91F0, 9160, 3270) 

Râul pe această porțiune are aceeași adâncime a apei, iar malurile sunt puternic înierbate 

cu asociații de Cladius mariscus, Schoenopterus lacustris, Carex sylvatica ce reprezintă 

adăposturi pentru pești și de aceea populația piscicolă este foarte diversificată și cu o distribuție 

echilibrată. Se va produce un impact negativ nesemnificativ pe termen scurt în momentul 

eliminării vegetației pentru realizarea prismului de anrocamente. Eliminarea vegetației nu este 

obligatorie pentru fiecare amplasament propus al prismului de anrocamente, dar totodată nici nu 

se cunosc locațiile exacte din cauza faptului că vegetația are o dinamică semnificativă, existând 

variații de an la an (în funcție de viteza cursului de apă, evenimentele care produc inundații, alte 

cauze antropice). Astfel, în zonele cu eroziuni active puternice, pot fi dizlocați indivizi 
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aparținând habitatelor ripariene, majoritatea fără cod Natura 2000 sau în lipsa unor evenimente, 

vegetația se poate instala. Odată cu finalizarea lucrărilor, prismul de anrocamente fiind o 

structură flexibilă, va permite refacerea comunităților ierboase într-o perioadă scurtă de timp. 

Mai mult de atât, acesta poate deveni loc de însorire pentru speciile de reptile din zonă, de 

exemplu pentru șerpii de apă, respectiv de casă (Natrix tessellata, Natrix natrix). Astfel, după 

finalizarea lucrărilor se va produce un impact pozitiv nesemnificativ asupra habitatelor aflate pe 

meandrele supuse lucrărilor de consolidare cu prism din anrocamente.  

Pe lângă speciile ierboase, pe malul râului se găsesc arbori și arbuști: Salix alba, Salix 

elaeagnos, S. cinerea, S. alba, S. fragilis, Acer campestris, Prunus padus, Quercus robur, 

Humulus lupulus, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Rosa canina, Rubus hirtus, R. 

fruticosus specifice habitatului 92A0. Pe porțiunile unde se realizează consolidarea malurilor cu 

prism de anrocamente, aceste specii aflate pe malul apei (localizate între luciul apei și zona cea 

mai înaltă a albiei minore), vor fi de asemenea înlăturate, impactul fiind de această dată negativ 

moderat, manifestat local pe o perioadă medie de timp, din cauza ratei mai scăzute de creștere 

spre deosebire de speciile ierboase. Perioada medie de timp este determinată de instalarea 

vegetației ierboase și lemnoase pe noul prism de anrocamente. Având în vedere prezența pietrei, 

instalarea vegetației este mai grea, fiind întâi necesare câteva cicluri de ape mari care să acopere 

prismul, în acest timp acoperind toate spațiile goale aflate între bolovani cu materiile aflate în 

suspensie. În acest mod se creează substratul necesar instalării speciilor ierboase, apoi urmând și 

cele lemnoase. 

Prin relocarea digului se va restaura lunca inundabilă a râului Tur, pe malul drept, care în 

mod normal, la ape ușor mai ridicate, va inunda pajiștea și pădurea de foioase (suprapuse cu 

habitatul 3270, 9160 și 91F0) cu care se suprapune lucrarea. Odată cu apa, aceasta transportă și 

aluviuni, detritus vegetal și animal, macrofite și macronevertebrate acvatice, alge și altele. 

Depunerea aluviunilor pe terenuri naturale va crea apoi substrat pentru creșterea mai rapidă a 

plantelor ierboase și lemnoase. Impactul este pozitiv moderat pe o perioadă scurtă spre medie de 

timp, având o probabilitate mare de realizare. 

În proximitatea lucrărilor propuse se regăsește și habitatul 6440, afectat doar în momentul 

realizării lucrărilor din cauza utilajelor care îl pot traversa. Utilajele de mari dimensiuni pot strivi 

plantele asociației Cnidion dubii, dar în cazul în care solul este umed, există și posibilitatea 

apariției șanțurilor de-a lungul habitatului. În cazurile extreme, șanțurile aflate perpendicular pe 

cursul de apă pot avea rolul de desecare prematură. Dacă șanțurile vor fi localizate în alte moduri 

decât perpendicular și fără a fi conectate direct la cursul de apă, atunci se vor forma bălți de care 

pot beneficiar speciile de amfibieni, în principal Bombina bombina. Impactul asupra habitatului 

în faza de construcție este negativ nesemnificativ, iar cel în faza de funcționare neutru – fără 

impact.   

Mamifere de interes comunitar (Lutra lutra, Myotis emarginatus, Barbastella 

barbastellus, Rhinolophus ferrumequinum) 

Dintre speciile de mamifere de interes comunitar identificate sau observate pe acest 

sector, speciile de lilieci apar în principal datorită vegetației lemnoase ripariene sau mixte 

ripariene cu Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia. Habitatele de pădure își vor păstra suprafețele în întregime. În cazul relocării 

digurilor și restaurării luncii inundabile, suprafețele acoperite cu vegetație lemnoasă vor ajunge 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 160 

Rev.0 06.2021 

 

 

sub ape în perioadele cu debite mari, dar acest lucru nu va dăuna posibilității de adăpostire a 

indivizilor în scorburi, sub ritidomul arborilor sau chiar în adăposturile artificiale montate de 

fostul custode al ariilor naturale protejate, toate acestea fiind amplasate la înălțimi mai mari decât 

pot inunda apele. În schimb, efectele cauzate de lucrările propriu-zise produc poluare fonică, 

vibrații și noxe, care în funcție de distanță, pot perturba somnul diurn al chiropterelor, acestea 

fiind obligate să se mute. Trebuie menționat și aici că pădurea acționează ca o zonă tampon, 

absorbind o parte însemnată din poluarea produsă de utilaje, resimțindu-se efectele tot mai 

reduse pe măsură ce distanța crește. De asemenea, este posibilă eliminarea unor exemplare din 

arborii habitatelor ripariene aflați în zonele cu eroziune a malului. Conform planului de 

management, pe acest sector, prismul de anrocamente nu este suprapus cu habitatul 92A0, astfel 

că vegetația ripariană nu este inclusă în situri Natura 2000. Această vegetație nu duce la pierderi 

în cadrul suprafețelor acoperite de habitate, fiind vorba de cele mai multe ori doar de exemplare 

solitare sau însoțite de vegetație arbustivă pe suprafețele posibil afectate. După finalizarea 

lucrărilor, prismul de anrocamente are potențialul de a se vegeta și menține vegetația, astfel că pe 

termen lung arborii vor putea fi utilizați și de către lilieci. 

În faza de funcționare, inundarea frecventă în zona pădurii (habitatele 91F0, 9160 și 

3270) duc la crearea mai multor zone umede, iar dacă nu se pot crea, atunci la menținerea celor 

existente. Zonele umede (bălți permanente și temporare) reprezintă habitat pentru numeroase 

specii de nevertebrate, care apoi ajung sursă de hrană pentru speciile insectivore. În cazul 

sectorului de râu de interes, speciile de interes sunt microchiropterele. 

Impactul desfășurării lucrărilor asupra speciilor de chiroptere identificate ca având o 

distribuție suprapusă cu lucrările (sau aflată în proximitate) este negativ nesemnificativ, iar în 

faza de operare impactul este pozitiv nesemnificativ. 

Vidra poate utiliza întreg cursul de apă și suprafețele de teren de la cursul de apă la 

diguri, astfel că majoritatea lucrărilor propuse sunt amplasate în cadrul teritoriului sau habitatului 

potențial al vidrei. Impactul cel mai consistent dintre lucrările propuse îl are aducerea la 

cotă/supraînălțarea digului. Acest lucru produce în termen de 2 ani un impact continuu pe ambele 

maluri. Astfel, impactul negativ poate fi resimțit de către specie pe toată lungimea cursului de 

apă, dar cu intensitate diferită în funcție de distanță cursului de apă sau a indivizilor față de 

lucrări. Efectivele vor evita fronturile de lucru active. Cumulând impactul cu realizarea prismului 

de anrocamente, pe anumite sectoare ale râului Tur, distanța lucrărilor față de cursul de apă și 

implicit față de indivizi scade. Specia va utiliza cursul de apă în dreptul fronturilor de lucru (de 

realizare a prismului de anrocamente) doar pentru tranzit și doar când lucrările sunt sistate (ex. 

pe timpul nopții, pe timp de ploaie sau în perioadele reci și cu ninsori). Impactul asociat fazei de 

construcție este negativ moderat. 

În faza de funcționare, nu au fost identificate efecte negative adiționale stării inițiale care 

se pot resimți ca urmare a implementării proiectului. În schimb, au fost evaluare efecte pozitive 

datorită măsurilor verzi propuse.  

În primul rând, restabilirea luncii inundabile prin relocarea digurilor ajută la inundarea 

unor suprafețe de teren (păduri și pajiști). Prin crearea unor zone umede noi (sau menținerea lor 

perioade mai lungi) acestea vor atrage nevertebrate, amfibieni, reptile și chiar păsări, toate 

acestea hrănindu-se cu depozitele aduse de ape. În perioadele cu activitate intensă a amfibienilor, 

vidra poate renunța la pești (ca bază trofică), consumul amfibienilor (Rana dalmatina, 
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Pelophylax ridibundus) fiind mai facil. În același timp se asigură necesarul energetic cu consum 

de energie mai redus. Odată cu creșterea suprafețelor de luncă inundabilă, vidra va putea utiliza 

și terenurile acestea, crescând suprafața habitatului potențial al speciei. Cel mai probabil, tiparul 

temporal al utilizării noilor habitate va fi modificat de către evenimentele cu inundații sau 

perioadele de activitate ale amfibienilor unde concentrațiile de efective sunt masive. Având în 

vedere aceste efecte pozitive, impactul proiectului asupra vidrei în faza de funcționare este 

pozitiv nesemnificativ. 

Amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Triturus dobrogicus, 

Emys orbicularis) 

Dintre speciile de amfibieni identificate pe amplasament (conform studiilor de 

fundamentare a planului de management), Emys orbicularis are cea mai restrânsă distribuție de 

pe sectorul evaluat (suprapusă doar tangențial cu aducerea la cotă a digului), urmând apoi 

Triturus dobrogicus identificat într-un canal aflat la nordul digurilor, dar la sud de Balta 

Porumbești și două locații mai restrânse aflate în zona unor brațe moarte. În schimb, Bombina 

bombina are o distribuție extinsă suprapusă cu mai multe lucrări.  

Desfășurarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții în proximitatea zonelor umede poate 

altera temporar calitatea acestora (particulele în suspensie încărcate cu noxe care pot ajunge în 

apă), sau în funcție de distanță pot ocupa o parte a terenului pe care brațele moarte se desfășoară. 

În cazul zonelor umede de mici dimensiuni, prezența acestora poate fi efemeră, existând o 

anumită dinamică. Este posibil ca acestea să se colmateze în mod natural și să dispară sau chiar 

să apară bălți noi, astfel că prezența speciei Bombina bombina este strâns legată de aceste bălți. 

În cazul alterării calității apei sau ocupării permanente a suprafețelor de teren din brațele moarte 

identificate ca habitate pentru Triturus dobrogicus, impactul asupra acestora poate fi considerat 

negativ moderat. Pentru Bombina bombina și Emys orbicularis, impactul este negativ 

nesemnificativ. 

În faza de construcție, digurile reabilitate (aduse la cotă, cu coronament circulabil) pot 

atrage trafic suplimentar față de situația actuală (pentru comunități locale sau vizitatori). În zilele 

cu precipitații ale perioadei de activitate, în special în perioada de migrație din zonele de 

hibernare spre cele de depunere a pontelor și la sfârșitul perioadei, înapoi spre teritoriile de 

hibernare, poate crește incidența cazurilor de mortalitate de-a lungul căilor de acces atribuite 

drumurilor. Astfel, față de situația inițială, impactul negativ poate crește la un nivel negativ 

nesemnificativ. În cazul drumurilor, deși sunt utilizate și de către comunitățile locale, majoritatea 

au accesul restricționat fiind montate bariere. În perioada de funcționare, prezența barierelor va 

determina persoanele care vor să le parcurgă să caute alte trasee. Și în prezent, anumite locații 

prezintă numeroase drumuri de acces la baza digurilor. Căile de acces degradează habitatele de 

pajiște (6440, 6510) și implicit zonele umede formate. Impactul suplimentar poate fi negativ 

nesemnificativ. Prin restabilirea luncii inundabile la nord de cursul de apă, inundarea repetată 

poate crea zone umede noi sau menține perioade mai lungi apă în cadrul celor existente, ducând 

chiar la creșterea ușoară a suprafeței habitatelor potențiale. Apa care va inunda zonele umede nu 

va produce doar inundarea terenurilor, dar va aduce și elemente care pot constitui baza trofică a 

speciilor de amfibieni și reptile, astfel că impactul lucrării este cuantificat la un nivel pozitiv 

moderat. Per total, impactul proiectului asupra herpetofaunei, pe sectorul de interes, în faza de 

funcționare este pozitiv nesemnificativ. 
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Specii de nevertebrate de interes comunitar (Lucanus cervus, Lycaena dispar, 

Eriogaster catax) 

Cele 3 specii la care a fost observată suprapunerea (speciile nu au fost identificate în 

teren în cadrul studiilor de evaluare a impactului) depind fiecare de teritorii și habitate diferite.  

Pentru Lucanus cervus, ca să existe impact asupra speciei este nevoie de presiuni la 

nivelul habitatelor forestiere. În cazul proiectului în cauză, pe sectorul de interes nu sunt propuse 

defrișări ale fondului forestier, doar eliminări punctuale, după caz, a arborilor din zonele 

ripariene. Eliminarea arborilor poate apărea în zonele cu eroziuni ale malurilor unde este propus 

prism din anrocamente sau în cazul digurilor unde este necesară lărgirea amprizei. Impactul este 

negativ nesemnificativ. 

Eriogaster catax are distribuția suprapusă cu un sector de dig nou (face parte din 

restaurarea luncii inundabile și relocarea digurilor) cu lungime de 213 m. Suprafața maximă 

afectată de digul nou propus lucrării de relocare este de 3834 m, ocupând permanent din 

habitatul speciei de 304.43 ha – 0,126%. După finalizarea lucrărilor, digul se va renatura cu 

speciile în principal ierboase, cele lemnoase fiind eliminate pentru păstrarea integrității digului. 

Impactul este negativ nesemnificativ. 

Lycaena dispar are o distribuție extinsă în cadrul sitului, astfel că o eventuală eliminare a 

speciilor ierboase (inclusiv plante-gazdă), au potențialul de a afecta specia la un nivel negativ 

nesemnificativ. 

În faza de funcționare nu au fost identificate mecanisme care pot afecta suplimentar 

speciile amintite, astfel că impactul este neutru – fără impact. 

 

7) U.A.T. Porumbești și Lazuri, amonte frontiera de stat 

În această zonă, în dreptul UAT Lazuri au fost eliminate lucrările propuse în primele 

variante ale proiectului. Motivele pentru care s-au eliminat lucrările l-au avut diversitatea 

floristică și faunistică ridicată, dar și distanța foarte mică față de graniță, existând posibilitatea 

apariției impactului asupra țărilor vecine. Impact asupra tuturor categoriilor de specii și habitate 

de interes comunitar pe acest sector este neutru – fără impact.  

Este posibil ca din cauza lucrărilor realizate în sectoarele din amonte, efective numeroase 

de pești să se mute în aval pe perioada de realizare a lucrărilor, crescând temporar densitatea 

acestora pe ultimul sector al râului Tur fără lucrări sau chiar în zonele din aval de pe teritoriul 

țărilor vecine. Odată cu efectivele de pești, pot fi dislocate și efective ale altor grupuri 

taxonomice mobile (păsări, vidră). Trebuie menționat că acest efect este doar temporar și după 

finalizarea lucrărilor pe diferite sectoare, speciile pot reveni pe teritoriile inițiale.  

 

8) Pârâul Turț 

 Pe cursul de apă Turț se propun lucrări de aducere la cotă diguri, praguri de fund, praguri 

de cădere din anrocamente și consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin din beton. Dintre acestea 

doar o mică parte din lucrările de aducere la cotă dig se fac pe teritoriul ariei protejate (390 m pe 

malul stâng, respectiv 300 m pe malul drept). Restul lucrărilor sunt situate în afara ariei 

protejate. Zidurile de sprijin se propun a se realiza în intravilanul localității Turț, zonă deja 

marcată de impact antropic. 
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 Experții ihtiologi, în urma studiilor efectuate, nu au găsit faună piscicolă pe acest curs de 

apă, explicația fiind posibila poluare cu substanțe organice de la fermele din jur. Totuși speciile 

mobile existente (păsări, mamifere, amfibieni sau reptile) din zonă vor fi alungate de zgomotele, 

vibrațiile și noxele produse de utilaje în timpul execuției lucrărilor, dar și de deranjul creat 

asupra habitatelor potențiale ale speciilor. Astfel, impactul asupra categoriilor amintite de pe 

teritoriul celor 3 arii naturale protejate este evaluat ca negativ nesemnificativ. 

 Aducerea la cotă a digului existent are un impact neutru asupra componentei de 

biodiversitate, prin decopertarea stratului vegetal predominant ierbos de pe coronament și taluz. 

Prin adăugarea unui strat de pământ, se asigură reapariția speciilor perene autohtone inițiale 

lucrărilor. 

 Referitor la habitatele de interes comunitar, pe cursul de apă Turț nu au fost identificate, 

iar planul de management nu specifică prezența unor habitate în proximitatea lucrărilor propuse. 

Astfel, impactul lucrărilor de pe cursul de apă pârâul Turț asupra habitatele prezente pe teritoriul 

ROSCI0214 Râul Tur este neutru – fără impact. 

 

9) Pârâul Talna 

În această zonă se propune aducerea la cotă a digului existent, care în prezent este erodat 

sau prezintă coronamentul cu tasări accentuate. Aducerea la cotă/supraînălțarea digului nu este 

continuă, existând o zonă din imediata vecinătate a pădurii (din dreptul mănăstirii Portărița). 

Vegetația erbacee actuală va fi eliminată în vederea fundării lucrării de supraînălțare sau 

amenajarea unor trepte de înfrățire în structura existentă a digului. Astfel, vegetația de pe 

suprafața de teren aferentă lărgirii amprizei digului și de pe taluz (dacă ea există) se va pierde. 

După finalizarea lucrării, se va așterne pământ care se va revegeta cu ajutorul speciilor 

autohtone.  

Zgomotele, vibrațiile și noxele produse de lucrări vor modifica temporar caracteristicile 

fizice și chimice ale aerului, alungând speciile mobile din zona proiectului, asemănător lucrărilor 

discutate anterior, pe celelalte sectoare.  

Păsări de interes comunitar (conform Formularului standard) 

În situația alungării speciilor de păsări din proximitatea amplasamentului lucrărilor, în 

mod direct este vorba despre rața mare (Anas platyrhynchos), cormoranul mare (Phalacrocorax 

carbo), egreta mare (Egretta alba) și pescărușul râzător (Chroicocephalus ridibundus), specii de 

păsări acvatice care depind de mediul acvatic pentru hrănire. De asemenea, mai poate fi vorba și 

de un număr ridicat de passeriforme (Passer palustris, Parus major, Aegithalos caudatus, 

Emberiza citrinella), turdide (Turdus merula) sau corvide (Pica pica, Garrulus glandarius). 

Lucrările obligă păsările să caute locuri de cuibărit sau hrană în principal în zonele nederanjate. 

Locurile de cuibărit pot fi schimbate dacă lucrările încep înainte de demararea perioadei de 

reproducere sau înainte de depunerea propriu-zisă a pontei. Părăsirea pontei și a juvenililor ca 

urmare a desfășurării lucrărilor este o presiune care poate să apară pe întreg cursul pârâului 

Talna, fiind vorba de lucrări care se desfășoară pe ambele maluri pe o lungime a cursului de apă 

suprapusă cu ariile naturale protejate. Lucrările care se vor desfășura în perioada de construcție 

pot duce la pierderea pontei. În acest caz, perechile formate anterior pot începe depunerea unei 

noi ponte pe alte teritorii nou-colonizate. În același timp, speciile menționate sunt comune și 

majoritatea se pot găsi oricum în curți, grădini, parcurile din localități și alte zone verzi puternic 
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antropizate, marcate de zgomote de fond. În același timp, lucrările propuse nu au nevoie de o 

pregătire a terenului care să ducă la eliminarea speciilor de plante lemnoase. Descrierea 

impactului asupra habitatelor de interes comunitar este elaborată în următoarele paragrafe. În 

faza de construcție, suprapusă cu perioada de cuibărit, impactul asupra speciilor de păsări este 

negativ moderat.  

Habitate de interes comunitar (92A0, 91E0*, 6510, 6440) 

Conform Planului de management al celor 2 situri de interes comunitar și a rezervației 

naturale Râul Tur, de-a lungul pârâului Talna sunt localizate mai multe habitate de interes 

comunitar. Având în vedere tipul lucrărilor, în evaluarea impactului s-au identificat doar 

habitatele suprapuse cu supraînălțarea digurilor sau aflate în imediata vecinătate și care pot fi 

afectate. Au fost identificate mai multe suprapuneri cu habitatul 91E0*, dar și cu 6510 și 6440. 

În cazul suprapunerii cu habitatul 91E0*, conform Figurii 61, se poate observa că poligonul nu 

conține vegetație lemnoasă decât la limita estică și sud-estică a poligonului, în afara amprizei de 

desfășurare a lucrării. Al doilea poligon identificat ca fiind 91E0* nu se suprapune și nu este 

localizat în proximitatea lucrărilor, astfel că nici nu există impact asupra acestuia. 

Aflat la sud de primul poligon discutat cu 91E0* se află localizat și un poligon identificat 

ca aparținând habitatului 6150. De-a lungul digurilor, habitatele 6510 și 6440 sunt întâlnite 

relativ frecvent. În momentul cartării habitatelor, cel mai probabil au fost identificate o serie de 

specii de plante edificatoare. Având în vedere că lucrările de pregătire a terenului necesită și 

eliminarea stratului de sol vegetal, posibil chiar din cadrul habitatelor, impactul raportat la 

suprafața habitatelor este negativ nesemnificativ. După finalizarea lucrării, este propusă 

renaturarea vegetației de pe diguri prin însămânțări. Însămânțarea are pe lângă rolul de a preveni 

eroziunea de suprafață, și de a reduce capacitatea de instalare a speciilor invazive. Extinderea 

naturală a vegetației pe termen scurt și mediu presupune colonizarea cu speciile de plante 

caracteristice habitatelor de pajiști, astfel încât se poate presupune că dacă se mențin activitățile 

de mentenanță a digurilor la același tip de activitate (cosire periodică), vegetația lemnoasă nu va 

invada digul și habitatele de interes comunitar se pot renatura. În faza de funcționare, impactul 

este neutru – fără impact. 

În cazul habitatului 92A0 nu există suprapunere cu lucrările proiectului, astfel că 

desfășurarea lucrărilor și faza de funcționare au impactul evaluat ca neutru – fără impact. 

Nevertebrate de interes comunitar (Unio crassus, Maculinea teleius, Lucanus cervus, 

Lycaena dispar) 

Specia Unio crassus a fost identificată pe cursul de apă Talna, pe toată lungimea acestuia 

suprapusă cu situl ROSCI0214 Râul Tur. Habitatul speciei este reprezentat de toată lățimea 

cursului de apă. Pe pârâul Talna sunt propuse doar lucrări de aducere la cotă/supraînălțare a 

digului. În lipsa măsurilor de conservare, utilajele folosite pot coborî de pe diguri în vederea 

traversării cursului de apă, pentru a minimiza distanța parcursă în vederea finalizării lucrărilor. 

Traversările cursurilor de apă în lipsa unor elemente care să asigure integritatea acestuia produc 

daune asupra nevertebratelor acvatice și strict local, asupra habitatului acvatic. Impactul negativ 

nesemnificativ înseamnă de fapt distrugerea habitatului speciei pe benzile în care se produce 

traversarea ducând și la fragmentarea acestuia. 

Rădașca a fost observată în zona pădurii din dreptul mănăstirii Portărița, dar conform PM, 

distribuția speciei se suprapune parțial cu aducerea la cotă a digului din dreptul pădurii aflată la 
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nordul mănăstirii. Specia are nevoie de arbori maturi sau bătrâni dintr-o serie relativ limitată de 

foioase (Quercus spp., Tilia spp., Fagus spp., Salix spp., Prunus spp., Populus nigra, Fraxinus 

excelsior, Juglans regia). În cazul lucrărilor propuse, eliminarea vegetației ripariene nu este 

inclusă, astfel că impactul asupra arborilor apare doar accidental. Mai mult, în dreptul pădurii din 

zona mănăstirii, aducerea la cotă a digurilor este propusă doar pe un sector de 320 m din 790, 

astfel că probabilitatea eliminării arborilor fondului forestier. În acest caz, specia este afectată 

negativ nesemnificativ, cu o probabilitate de producere a impactului redusă. 

În cazul speciilor Maculinea teleius și Lycaena dispar, acestea apar în zonele cu pajiști. 

În lipsa unor măsuri de prevenire a impactului, proiectul are potențialul de a afecta habitatul 

celor 2 specii. Impactul apare în momentul în care utilajele folosite părăsesc căile de acces și 

strivesc covorul erbaceu. Mortalitatea indivizilor speciilor de plante-gazdă poate scădea ușor 

suprafața habitatului potențial al speciei sau chiar produce mortalitate în rândul larvelor sau 

pupelor atașate de plantele gazdă. Având în vedere suprafața mare a habitatului speciei Lycaena 

dispar, impactul asupra acesteia în faza de construcție este negativ nesemnificativ. În cazul 

speciei Maculinea teleius, habitatul speciei este mai restrâns, astfel că alterarea unor suprafețe 

mici de teren se resimte asupra speciei mai intens. În faza de construcție, impactul este negativ 

moderat.  

În perioada de funcționare, digurile nu vor mai atrage același tip și nivel de trafic, de 

asemenea nici nu vor fi necesare lucrări suplimentare, astfel că impactul asupra speciilor este 

neutru – fără impact. 

Amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Bombina variegata, 

Emys orbicularis) 

Referitor la prezența speciilor de amfibieni și reptile pe cursul de apă Talna, planul de 

management a cartat distribuția a trei specii de interes comunitar pe ampriza lucrărilor sau în 

imediata vecinătate. Acestea sunt Bombina bombina, Bombina variegata, respectiv Emys 

orbicularis. Speciile au nevoie de zone umede permanente sau temporare și de vegetație 

lemnoasă în proximitate care să asigure protecție împotriva prădătorilor. În perioada de rapaus a 

lor (noiembrie - martie), efectivele se vor retrage și vor hiberna în zonele cu vegetație lemnoasă.  

În perioada de construcție (dacă desfășurarea lucrărilor se suprapune cu perioada de 

activitate sau reproducere a herpetofaunei), din cauza numărului mare de utilaje implicate în 

supraînălțarea digurilor de pe pârâul Talna, este posibilă alterarea zonelor umede utilizate. 

Alterarea poate fi suplimentată de ocuparea permanentă a bălților, dacă acestea sunt localizate la 

baza digului și supraînălțarea acestora presupune lărgirea amprizei. În cazul intrării utilajelor în 

zonele umede utilizate în perioada de reproducere (în cazul amfibienilor), respectiv în perioada 

de activitate a țestoasei, acestea pot produce mortalitate în rândul efectivelor, ducând la un nivel 

al impactului negativ moderat.  

În faza de funcționare, nu sunt identificate lucrări sau procese care sunt necesare să se 

deruleze, astfel că doar un eventual trafic suplimentar ca urmare a realizării aducerii la cotă a 

digului cu coronament circulabil poate fi identificat. În perioada de migrație a speciilor din 

zonele de hibernare spre cele de reproducere și invers (în cazul amfibienilor) sau a deplasării 

între teritorii (în cazul țestoasei Emys orbicularis) suprapusă cu un nivel mai intens al traficului, 

efectivele pot fi suprinse traversând digurile și în urma coliziunii dintre vehicule și indivizi, 

mărimea populației poate fi afectată,impactul fiind negativ nesemnificativ.  
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Mamifere de interes comunitar (Lutra lutra, Barbastella barbastellus) 

Dintre speciile de mamifere, Barbastella barbastellus se află în proximitatea lucrărilor, 

fiind identificată în zona pădurii din proximitatea mănăstirii Portărița. În perioada de activitate, 

desfășurarea lucrărilor produce doar perturbarea activității, cel mai probabil obligând specia să se 

deplaseze mai adânc în pădure pentru efectuarea somnului. Impactul este evaluat la un nivel 

negativ nesemnificativ. 

Vidra are distribuția cartată pe întreg cursul de apă Talna, delimitată în principal de către 

diguri. Impactul este reprezentat de perturbarea activității din perioada de realizare a lucrărilor. 

În funcție de numărul și lungimea fronturilor de lucru de pe pârâu, efectivele vor evita 

staționarea pe sectoarele cu lucrări, acestea cel mult vor tranzita zonele implicate. În lipsa 

modificărilor semnificative aduse hidromorfologiei cursului de apă, impactul asupra speciei este 

negativ nesemnificativ. 

În perioada de funcționare nu sunt gândite a fi necesare lucrări sau procese tehnologice 

suplimentare care să producă efecte, astfel că și un tranzit suplimentar de-a lungul digurilor 

supraînălțate nu are potențialul de a afecta speciile de mamifere de interes comunitar, impactul 

fiind evaluat ca fiind neutru – fără impact. 

 

Impactul organizărilor de șantier asupra biodiversității ariilor naturale protejate 

În cazul organizărilor de șantier, doar OS 1 este amplasată pe teritoriul celor 2 situri de 

interes comunitar. OS 2 este amplasată la limită, pe malul drept al pârâului Turț. OS 3 și OS 4 

sunt amplasate la distanță de 6846 m, respectiv 895 m în linie dreaptă față de limită. În cazul 

organizărilor de șantier 1 și 2, traficul utilajelor poate fi considerat o sursă de poluare în principal 

fonică, dar și a calității aerului prin apariția surselor de pulberi sedimentabile încărcate mai mult 

sau mai puțin cu toxine sau gaze ale arderilor motoarelor cu combustibil. Toate aceste efecte pot 

cauza deplasarea speciilor mobile de interes comunitar din raza de acțiune, în cazul în care 

acomodarea speciilor cu noile condiții este improbabilă. Deplasările nu vor fi pe distanțe mari și 

nu vor fi manifestate acut, având în vedere că sunt propuse și lucrări în proximitate (ex. aducere 

la cotă a digurilor, digul nou al polderului sau căi de acces). Impactul organizărilor de șantier nu 

este în măsură să se cumuleze cu impactul lucrărilor și să producă efecte negative cu o intensitate 

crescută, astfel că nu va trece către un nivel superior. 

 

Rezumând, componentele proiectului pot afecta biodiversitatea în mod diferit, în funcție 

de bogăția specifică a fiecărei zone, de presiunile actuale și chiar de conformația terenului. La 

nivelul siturilor, situația privind impactul proiectului asupra biodiversității este sintetizată astfel: 

 

În perioada de execuție a lucrărilor întregului proiect 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 9130, 91M0, 91Y0, 91F0 – 

fără impact 

Habitatele 6440, 6510 – negativ nesemnificativ 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – negativ moderat 

Lutra lutra – negativ moderat 

Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros – negativ nesemnificativ 
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Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis 

myotis – fără impact 

Bombina bombina – negativ moderat 

Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Bombina variegata – negativ nesemnificativ 

Emys orbicularis – negativ moderat 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Rhodeus amarus, Romanogobio 

kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (Rutilus virgo) – negativ moderat 

Misgurnus fossilis – negativ nesemnificativ 

Zingel streber, Sabanejewia balcanica – fără impact 

Cerambyx cerdo, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, 

Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena helle, Maculinea teleius – fără impact  

Lycaena dispar – negativ nesemnificativ 

Ophiogomphus cecilia, Unio crassus, Coenagrion ornatum – negativ moderat 

Eleocharis carniolica – negativ moderat 

Marsilea quadrifolia – negativ semnificativ 

Iris aphylla hungarica – fără impact 

Actitis hypoleucos, Ardea cinerea, Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter 

nisus, Anas platyrhynchos, Chroicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus 

pilaris, Podiceps cristatus, Dendrocopos major, Lanius excubitor, Numenius phaeopus, Lanius 

collurio, Rallus aquaticus, Streptopelia turtur, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Vanellus vanellus 

– negativ nesemnificativ 

Merops apiaster, Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, 

Oriolus oriolus, Fringilla coelebs, Carduelis carduelis – negativ moderat 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

 

În perioada de funcționare a proiectului 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 

91M0, 91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – fără impact 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 

Myotis dasycneme, Myptis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros, Lutra lutra – fără impact 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus – fără impact 

Bombina bombina, Emys orbicularis – negativ nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – fără impact 

Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, 

Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, 

Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus – fără impact 

Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia, Iris aphylla hungarica – fără impact 
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Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Anas platyrhynchos, 

Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus pilaris, Podiceps cristatus, 

Dendrocopos major, Lanius excubitor, Lanius collurio, Streptopelia turtur, Merops apiaster, 

Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, Oriolus oriolus, Fringilla 

coelebs, Carduelis carduelis – fără impact 

Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Ardea cinerea, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, 

Numenius phaeopus, Rallus aquaticus – pozitiv nesemnificativ 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

 

Impactul transfrontalier asupra ariilor naturale protejate de pe teritoriul Republicii 

Ungare 

La intrarea în Ungaria a râului Tur, acesta întâlnește 3 arii naturale suprapuse cu 

frontiera, dintre care 2 situri care aparțin rețelei Natura 2000 și o arie naturală protejată de interes 

național. Este vorba despre HUHN20054 Csaholc-Garbolc, HUHN10001 Szatmar-Bereg și 

rezervația peisagistică Szatmar-Bereg. Limita comună a acestor 3 situri este dată de granița 

dintre România și Ungaria și este reprezentat de râul Tur pe un sector de aproximativ 1 km 

lungime. 

 

Figura 62 - Plan de situație a lucrărilor din proximitatea Republicii Ungaria. Se pot observa distanțele în 

linie dreaptă față de frontiera statului și cele 3 arii naturale protejate (2632 m), dar și distanța de-a lungul 

cursului de apă între aceleași puncte (7484 m). 
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Distanța în linie dreaptă între lucrări și frontieră (și implicit cele 3 arii naturale protejate) 

este de 2632 m, iar pe cursul de apă de 7484 m (referitor la potențialele efecte negative care se 

pot manifesta asupra apei sau comunităților acvative). Distanțele au fost măsurate cu ajutorul 

programului ArcMap 10.7, iar ariile protejate au fost preluate de pe site-ul Agenției Europene 

pentru Protecția Mediului (https://natura2000.eea.europa.eu), respectiv de pe site-ul Sistemului 

Informațional Național de Mediu (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer – OKIR - 

http://web.okir.hu/map/) pentru verificarea ariilor naturale protejate de interes național din 

Ungaria. 

Lucrările propuse situate în zona de aval a proiectului sunt reprezentate de supraînălțarea 

digului existent, consolidarea vegetativă a digului, realizarea prismului de anrocamente, praguri 

de fund și relocarea digului existent în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur. În 

timpul realizării acestora, efectele principale care pot fi resimțite în mediul ambiant sunt sursele 

adiționale de zgomot, noxe și pulberi ridicate în atmosferă și materii în suspensie în apă. Având 

în vedere distanțele și capacitatea de manifestare a acestora în exterior, asupra țării vecine și a 

ariilor protejate din cadrul acesteia este puțin probabil că acestea se vor resimți și doar în condiții 

speciale. Aceste condiții speciale țin de calm atmosferic pentru zgomotele puternice, respectiv 

curenți activi de aer favorizanți manifestați pe direcția E-V pentru pulberile ridicate din aer sau 

perioade cu ploi puternice și lucrări desfășurate pe fronturi lungi de lucru în cazul materiilor în 

suspensie. Pentru fiecare sit în parte se va intra în detaliu. 

HUHN20054 Csaholc-Garbolc 

În cazul habitatelor de interes comunitar identificate în formularul standard al sitului, 

impactul cauzat de pulberile ridicate în atmosferă, în cazul în care acestea ajung să se depună pe 

aparatul foliar, se vor depune în straturi subțiri care nu au potențialul de a afecta rata de 

fotosinteză sau evapo-transpirație, astfel că acestea se vor desfășura în aceleași condiții ca și 

până acum. Mai mult, dacă depunerea stratului se realizează, aceasta este temporară și va ține 

până la primele precipitații sau curenți de aer mai puternici care vor transporta pulberile mai 

departe. 

Trebuie menționat că un număr ridicat dintre speciile de pești desemnate sitului 

HUHN20054 au fost desemnate și pentru situl ROSCI0214, existând totuși și unele excepții (ex. 

Romanogobio albipinnatus prezent doar în cadrul HUHN20054, respectiv Barbus carpathicus, 

Romanogobio kesslerii, Sabanejewia balcanica și Zingel streber desemnate doar pentru 

ROSCI0214). De asemenea, ultima stație de monitorizare a speciilor de pești localizată la 

aproximativ 4 km în linie dreaptă față de HUHN20054 a identificat și prezența speciei 

Romanogobio kesslerii dintre speciile de interes comunitar, dar și 2 specii cu caracter invaziv: 

Pseudorasbora parva și Ameiurus nebulosus. În acest caz se poate considera că toate aceste 

specii se regăsesc și pe teritoriul țărilor vecine Ucraina și Ungaria.  

Impactul asupra speciilor de pești identificați pe râul Tur se manifestă doar prin prisma 

potențialelor poluări accidentale (care vor fi prevenite prin implementarea măsurilor) și în cazul 

turbidității ușor crescute a apelor. Lucrările din albia minoră care necesită pregătirea terenului 

pot produce materii în suspensie ridicate de pe talveg sau aduse de pe mal. În cantități și 

concentrații ridicate, materiile în suspensie pot produce leziuni la nivelul branhiilor speciilor de 

pești sau pot asfixia pontele/icrele depuse. Având în vedere cursul sinuos al râului Tur în zona de 

frontieră între cele 3 țări (România, Ucraina și Ungaria) cu vegetație ripariană bine dezvoltată, 

https://natura2000.eea.europa.eu/
http://web.okir.hu/map/
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șansele ca turbiditatea să se resimtă în aval (pe teritoriul țărilor vecine) este foarte mică. Distanța 

parcursă de potențialele materii în suspensie pe cursul de apă până la intrarea în aria naturală 

protejată este de 7484 m. În lipsa unor condiții favorizante necondiționate de prezența proiectului 

în sine (ex. cantitate de precipitații ridicată care aduc sedimente de pe întreg bazinului râului Tur 

prin afluenți, reprezentând o turbiditate ridicată de fundal), efectele cauzate de proiect se vor opri 

până la ieșirea râului din România. De cele mai multe ori, materiile ridicate de pe mal produse de 

lucrările de pregătire a malurilor sunt de dimensiuni mai mari și se vor reașeza în următorii 200-

300 m. Materiile mai fine și mai ușoare pot fi mutate pe distanțe mai mari. Pentru a preveni 

impactul asupra corpurilor de apă (indiferent de localizarea acestora), se vor propune scăderea 

lungimii fronturilor de lucru, realizarea lucrărilor din albie în afara perioadelor sensibile pentru 

speciile care pot fi afectate, respectiv se va propune realizarea prismului de anrocamente cu 

minimul de lucrări suplimentare.  

Referitor la efectele indirecte pe care proiectul l-ar putea avea asupra speciilor de pești, 

trebuie menționat că lucrările pot produce o deplasare a populațiilor speciilor de pești de pe 

teritoriul ROSCI0214 Râul Tur, în aval, înspre HUHN20054 Csaholc-Garbolc. Pe ultimul sector 

cu lucrări, nu au fost identificate bariere care pot bloca accesul speciilor de pești pe teritoriul 

Ucrainei, respectiv al Ungariei.  

Bombina bombina este o specie care preferă acumulările temporare sau permanente, de 

mici dimensiuni, care nu sunt conectate la cursul principal de apă. În acest caz, specia nu sta 

niciodată pe malurile râului Tur, astfel că lucrările desfășurate pe teritoriul ROSCI0214 Râul Tur 

nu vor afecta specia la o distanță de 2632 m în linie dreaptă, în afara cursului de apă.  

În schimb, prezența vidrei (Lutra lutra) pe cursul râului Tur va putea fi alterată de 

desfășurarea lucrărilor, având în vedere că cea mai importantă bază trofică a sa (peștii) își vor 

muta o parte teritoriul de pe suprafața României pe suprafața țărilor vecine și aceasta va căuta 

adăpostul în zone mai puțin afectate de turbiditate sau poluarea fonică. Mai mult, poluarea fonică 

în subteran sau în masa apei este mai pronunțată decât la suprafață, astfel că intensitatea și 

distanța la care efectele se pot resimți de către specii este mai mare. Astfel, este posibilă 

creșterea temporară a efectivelor de vidră (pe perioada desfășurării lucrărilor), urmând astfel 

îndeaproape bancurile de pești. 

Dintre nevertebrate, un număr ridicat al speciilor de interes comunitar de pe formularul 

standard sunt fie specii xilofage sau dependente de specii lemnoase (Cerambyx cerdo, Lucanus 

cervus, Eriogaster catax, Euphydryas maturna), fie specii dependente de pajiști naturale 

(Gortyna borelii lunata, Isophya stysi, Maculinea teleius, Odontopodisma rubripes). Rămân 

speciile Anisus vorticulus, Leucorrhinia pectoralis, Lycaena dispar, Ophiogomphus cecilia și 

Unio crassus. Asupra speciilor din pajiști sau zone forestiere nu se produc efecte negative care 

pot duce la pierderea habitatului, alterarea acestuia, fragmentarea habitatului sau a populațiilor, 

având în vedere că lucrările produc efecte în principal localizate în jurul acestora. Dintre speciile 

care au mai rămas netratate, Lycaena dispar are nevoie de Rumex hydrolapathum ca plantă 

gazdă. Aceasta se găsește în cadrul zonelor umede sau în pajiștile umede aflate de-a lungul 

cursurilor de apă. În lipsa unor efecte directe asupra speciilor (Lycaena dispar, respectiv Rumex 

hydrolapathum), nu se poate considera că lucrările pot produce afecte asupra speciei. 

Speciile acvatice sau semi-acvatice de nevertebrate depind în aceeași măsură de calitatea 

apei, astfel că și cauzele care pot afecta aceste specii sunt identice cu cele discutate la pești. În 
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cazul acestora, poluarea fonică nu este resimțită la aceleași niveluri ca pentru pești, dar și 

mobilitatea acestora este mai redusă. În faza aeriană a speciilor de libelule, acestea nu vor fi 

afectate de lucrările desfășurate în amonte, pe teritoriul ROSCI0214 Râul Tur. În faza acvatică, 

larvele de libelule și Anisus vorticulus pot fi deranjate de creșterea turbidității, dar pe teritoriul 

țărilor vecine este foarte puțin probabil ca aceasta să se resimtă având în vedere distanța mare 

dintre lucrări și limita ariei naturale protejate (7484 m). 

În cazul speciei Unio crassus, literatura de specialitate specifică faptul că de prezența 

scoicii depinde existența speciei Rhodeus amarus, care depune ponta complet în interiorul scoicii 

și rămâne protejată până când alevinii se pot descurca singuri. La rândul ei, Unio crassus 

parazitează branhiile speciilor Phoxinus phoxinus, Squalius cephalus sau Perca fluviatilis, dintre 

speciile identificate pe cursul de apă. Studiile arată că moluștele sunt foarte sensibile la alterarea 

cursului de apă, iar unul dintre parametrii este și turbiditatea și sedimentarea accentuată a 

râurilor. În cazul perioadei de realizare a lucrărilor, turbiditatea se va accentua local, dar se va 

manifesta strict pe perioada lucrărilor din albie și pe sectoare scurte, având în vedere măsurile 

propuse privind dimensiunea și numărul fronturilor de lucru active amplasate în albia minoră. 

După finalizarea lucrărilor, prismul de anrocamente vegetat scade rata de eroziune și implicit de 

turbiditate sedimentară, astfel că pe termen lung crește calitatea apei pentru moluște, conducând 

la efective mai numeroase pentru speciile de pești care depind de prezența scoicii, în acest caz 

Rhodeus amarus. 

În același timp trebuie făcută o clasificare între moluște, unele fiind mai afectate de 

nivelul de turbiditate din râu decât celelalte. Astfel, studiile au mai demonstrat că Unio crassus 

este mai rezistent la nivelurile ridicate de turbiditate decât Margaritifera margaritifera, dar sunt 

afectate în aceeași măsură de poluările chimice sau perioade cu secetă și niveluri scăzute ale 

debitelor. În acest caz, pentru Unio crassus și Rhodeus amarus, impactul global (după 

implementarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului negativ) în perioada de realizare a 

lucrărilor care apare ca urmare a creșterii turbidității este negativ nesemnificativ, dar în perioada 

de funcționare devine pozitiv nesemnificativ. 

HUHN10001 Szatmar-Bereg 

Este o arie de protecție specială avifaunistică ale cărei specii pot fi grupate în funcție de 

tipul de utilizare a habitatelor în 3 tipuri principale: specii acvatice, specii dependente de pajiști 

cu terenuri agricole sau specii de pădure. Având în vedere distanțele ridicate (2632 m) în linie 

dreaptă între ultimele lucrări și aria protejată, dar și trupurile de pădure sau suprafețe cu vegetație 

lemnoasă ripariană aflate între lucrările și limitele ariilor protejate, efectele negative manifestate 

prin mediul aerian (zgomote, pulberi, noxe) vor fi mult reduse. Acestea vor fi resimțite doar în 

condiții speciale care presupun calm atmosferic (zgomot) sau curenți activi de aer pe direcția E-

V (în cazul pulberilor și noxelor). Vegetația aflată între cele 2 zone de interes amintite va absorbi 

zgomotele, iar pulberile și o parte a noxelor vor fi stocate la nivelul structurii celulare a 

vegetației (ex. CO2, SO2, NO2). Mai mult decât atât, având în vedere similitudinile între avifauna 

siturilor de protecție specială avifaunistică HUHN10001 Szatmar-Bereg și ROSPA0068 Lunca 

inferioară a Turului și prezența neîntreruptă a vegetației ripariene și a zonelor nealterate de 

presiuni și intervenții antropice, se poate concluziona că ariile naturale protejate prezintă 

distribuții nefragmentate ale speciilor. Este inclus aici și sectorul râului Tur și vegetația cuprinsă 

între diguri, aflate pe teritoriul Ucrainei. În acest caz, speciile de păsări care vor fi perturbate de 
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desfășurarea lucrărilor de pe teritoriul ROSPA0068 se vor putea refugia fie în amonte, pe 

teritoriul sitului, fie în aval, pe teritoriul Ucrainei, respectiv pe teritoriul Ungariei, în cadrul 

sitului HUHN10001 Szatmar-Bereg.  

Alte potențiale efecte negative asupra păsărilor și habitatelor acestora aflate pe cursul de 

apă, în avalul lucrărilor, pot fi cauzate de potențiale surse de poluare cu substanțe periculoase – 

produse petroliere, uleiuri hidraulice. Acestea pot proveni de la eventualele defecțiuni ale 

utilajelor și pot provoca mortalitate în rândul peștilor, iar prin contactul direct cu penajul 

păsărilor sau consumând peștii otrăviți, pot ajunge și păsările acvatice victime ale poluării. Din 

fericire, aceste evenimente se produc doar accidental, cu frecvență scăzută. Pentru prevenirea 

acestora, se vor propune anumite măsuri care să limiteze și să interzică pe teritoriul ariilor 

protejate sau în proximitatea cursurilor de apă accesul utilajelor învechite, în stare precară de 

funcționare sau cu anumite defecțiuni.  

Rezervația peisagistică Szatmar-Bereg 

Impactul asupra acestui tip de arie protejată se produce în urma alterării directe a 

habitatelor naturale și prin încetarea activităților tradiționale care au dus la formarea peisajului. 

Efectele apar în principal în urma desfășurării lucrărilor în mod direct, pe teritoriul ariei naturale 

protejate și mai puțin prin intervențiile din exterior. Intervențiilor din exterior produc 

deteriorarea peisajului în măsura în care desfășurarea lucrărilor se află la distanțe scăzute, în 

locuri vizibile din zona protejată.  

În cazul lucrărilor prezentului proiect, acestea se propun a se desfășura la distanțe minime 

de 2632 m de zonele protejate. Între amplasamentul lucrărilor și zona protejată se află un cordon 

de vegetație lemnoasă ripariană continuă, astfel că este ferită de observație directă. Mai mult 

decât atât, toate lucrările sunt amplasate în zone ferite (între diguri), nefiind vizibile. Vegetația 

ripariană actuală de pe teritoriul României situată între sectorul cu lucrări și frontieră nu este 

propusă spre eliminare, astfel că în perioada construcției în care efectele negative cele mai 

proeminente care duc la degradarea temporară a peisajului se manifestă, vegetația are rolul de a 

limita impactul asupra rezervației peisagistice Szatmar-Bereg. Toate lucrările propuse se vor 

putea renatura pe termen scurt (digurile supraînălțate sau relocate, pragurile de fund îngropate), 

respectiv mediu (prismul de anrocamente vegetat). Vegetația care se va instala pe toate aceste 

elemente poate reda în parte peisajul anterior, astfel că pe termen mediu și lung, impactul negativ 

asupra peisajului general este nesemnificativ și manifestat doar pe teritoriul românesc al râului 

Tur.  

După finalizarea lucrărilor, sectorul cuprins între lucrări și graniță are un debit atenuat la 

Q1% de 290 m3/s fiind mai mic cu 180 m3/s față de debitul Q1% în regim neamenajat (470 m3/s). 

Astfel, în faza de funcționare a proiectului, peisajul țărilor vecine va beneficia de proiect prin 

probabilitatea mai redusă de a fi afectate incintele apărate de diguri, la apariția fenomenelor 

meteorologice deosebite.  

Flora și fauna de interes comunitar a celor 2 situri nu depinde de debitele excedentare de 

apă, existând numeroase specii și habitate care se mențin în fără aportul suplimentar apărut la 

probabilitatea de producere de 1% (reprezentând foarte simplificat un eveniment la fiecare 100 

de ani). Habitatele 6440, 6510, 91E0* sau 91F0 necesită fie zone umede în proximitate (ex. 

91E0*, 6440) care sunt incluse în albia minoră a râului și implicit inundate frecvent, fie depind 
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de acumularea unor cantități de apă ca urmare a precipitațiilor mai abundente (6440, 6510, 91F0) 

sau venite de pe afluenții mai puțin regularizați.  

În cazul speciilor acvatice de interes comunitar, asemănător specificului râului Tur de pe 

sectorul românesc, nici acestea nu depind de debitele maxime apărute în urma inundațiilor, ci de 

debitele minime și medii (Aspius aspius, Cobitis taenia, Romanogobio vladykovi, Rhodeus 

amarus, Rutilus pigus syn. virgo, Lutra lutra și Unio crassus) care rămân neschimbate.  

 

Impactul transfrontalier asupra ariilor naturale protejate de pe teritoriul Republicii 

Ucraine 

Sectorul de râu Tur cuprins între granițele dintre România/Ucraina, respectiv 

Ungaria/România are o lungime de aproximativ 5773 m. Chiar dacă sectorul râului aflat pe 

teritoriul Ucrainei nu este inclus în regim de protecție, extremitățile sunt incluse în sit de 

importanță comunitară (ROSCI0214 Râul Tur – România, HUHN20054 Csaholc-Garbolc - 

Ungaria), dar și în arie de protecție specială avifaunistică (ROSPA0068 Lunca inferioară a 

Turului – România, HUHN10001 Szatmar-Bereg - Ungaria). De asemenea, sectorul este supus 

unui regim de protecție strict datorită suprapunerii acestuia cu zona de protecție a graniței, astfel 

că și presiunea antropică este mai scăzută. În aceste condiții, nu există considerente pentru care 

sectorul râului Tur aflat pe teritoriul Ucrainei să nu prezinte biodiversitate ridicată. Mai mult 

decât simple presupuneri, ultimele stații de monitorizare a faunei aflate pe cursul de apă la 

distanțe cuprinse între 950-2350 m față de granița cu Ucraina, au fost identificate specii de 

interes comunitar din grupurile taxonomice pești, amfibieni și păsări. Speciile de nevertebrate, 

mamifere și reptile identificate sunt comune și au o distribuție largă raportată la suprafața țărilor 

(ex. Lacerta viridis, Pelophylax ridibundus, Vulpes vulpes, Lepus europaeus).  

Având în vedere cele amintite mai sus, trebuie reamintite speciile observate pe sectorul 

din aval al proiectului care pot apărea și pe teritoriul Ucrainei.  

  

Tabel 26 - Lista speciilor de faună observate pe teritoriul României, dar care pot să apară și pe teritoriul 

Ucrainei 

Nr. 

crt 
Denumire științifică 

Denumire 

populară 

Populatie 

identificată 

Categori

a IUCN 

OUG 

57/2007 

Localizare 

stații/ 

observații 

Specii de pești 

1. Leuciscus cephalus  clean 3 LC  10 

2. Perca fluviatilis  
biban 

european 
1 LC  10 

3. Pseudorasbora parva  murgoi bălțat 1 LC  10 

4. Alburnus alburnus  obleț 5 LC  10 

5. Gobio gobio  
porcușor 

comun 
5 LC  10 

6. Rhodeus amarus  boarță 3 LC 3 10 

7. Esox lucius  știucă 3 LC  10 

8. Carassius gibelio  caras 8 LC  10 

9. Rutilus pigus  
babușcă de 

Tur 
2 LC 3 10 
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10. Vimba vimba  morunaș 3 LC  10 

11. Sander lucioperca  șalău 1 LC  10 

12. Rutilus rutilus babușcă 3 LC  10 

13. Silurus glanis  somn 1 LC  10 

14. Abramis bjoerkna  batcă 4 LC  10 

15. Ameiurus nebulosus  somn pitic 1 LC  10 

16. Abramis brama  plătică 5 LC  10 

17. Leuciscus leuciscus  clean mic 1 LC  10 

18. Romanogobio kesslerii 
porcușor de 

nisip 
2 LC 3 10 

19. Aspius aspius  avat 1 LC 3 10 

Specii de păsări 

20. Delichon urbicum lăstun de casă 200 LC 3 28 

21. Lanius collurio 
sfrâncioc 

roșiatic 
5 LC 4B 29 

22. Ciconia ciconia barză alba 2 LC 4B + cuib 

23. Rallus aquaticus cârstel de baltă  1 LC  31 

24. Carduelis carduelis sticlete 12 LC 4B 31 

25. Ardea alba egretă mare 2 LC 3 31 

26. Ardea cinerea stârc cenușiu 2 LC  31, 30 

27. Buteo buteo șorecar comun 3 LC  31, 30 

28. Corvus corax corb 1 LC 4B 31 

29. Phalacrocorax carbo 
cormoran 

mare 
1 LC  30 

30. Streptopelia turtur turturică 3 VU 5C 30 

31. Ciconia nigra barză neagră 1 LC 3 10 

Specii de amfibieni 

32. Bombina bombina 

izvoraș de 

baltă cu burtă 

roșie 

2 LC 3, 4A 30 

 

În perioada de construcție a proiectului, toate aceste specii mobile vor evita fronturile de 

lucru și vecinătatea din cauza prezenței personalului de lucru, a utilajelor puse în funcțiune, dar 

și ca urmare a presiunilor pe care acestea le exercită asupra faunei (ex. poluare fonică, supra-

excitație vizuală, concentrații ale noxelor ridicate).  

Pe cursul de apă, în zona de aval a lucrărilor, acestea pot produce resuspensionarea 

sedimentelor. Speciile de pești tolerează în anumite limite turbiditatea crescută, dar vor adopta 

un comportament de evitare a acestora, atâta timp cât turbiditatea de fundal este redusă. Altfel, 

evitarea nu va fi posibilă. În același timp, speciile de păsări care se scufundă sau pescuiesc vor fi 

afectate din cauza scăderii capacitării de a urmări vizual efectivele (ex. Alcedo atthis, Ardea 

cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides). Și acestea vor căuta zonele sectoarele de râu 

neafectate. Aceste specii nu au fost identificate în zona de aval a lucrărilor, dar rămâne 

posibilitatea ca acestea să fie prezente.  
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În cazul unei poluări a cursului de apă cu produse petroliere, uleiuri sau alte substanțe 

periculoase, există riscul apariției mortalității în rândul speciilor acvatice sau semi-acvatice fie 

îm mod direct, fie prin consumul indivizilor morți în urma poluării. Aceste evenimente au o rată 

de producere foarte scăzută, dar pericolul acestora există. Pentru a crește gradul de siguranță a 

lucrărilor, se vor propune măsuri de evitare a apariției poluării. 

În proximitatea lucrărilor propuse prin proiect și implicit în proximitatea frontierei cu 

România, pe teritoriul Ucrainei se regăsește rezervația botanică de interes național Yulivs’ka 

hora (Yulivs’ka gora). Față de cele mai apropiate lucrări (reabilitarea acumulării Tămășeni), aria 

protejată este situată la o distanță de 2550 m în linie dreaptă. În schimb, față de frontiera cu 

Ucraina, lucrările sunt situate la o distanță de 711 m (acumularea nepermanentă Tămășeni), 

respectiv 922 m supraînălțarea digului de pe malul drept din zona râului Tur.  

 

Figura 63 - Plan de situație a lucrărilor din proximitatea Republicii Ucraina. Se pot observa distanțele 

lucrărilor de pe râul Tur raportat la frontiera dintre România și Ucraina în linie dreaptă (922 m), respectiv 

pe cursul de apă (1711 m). 

Asupra biodiversității conținute pe teritoriul țării vecine, în perioadele cu calm atmosferic 

există posibilitatea resimțirii unor efecte negative manifestate prin zgomot accentuat. Sursele de 

zgomot sunt reprezentate de utilajele folosite la lucrările de reconstrucție. Între lucrări și Ucraina 

sunt localizate trupuri de pădure sau cel puțin corpuri cu vegetație lemnoasă, inclusiv ripariană. 

Vegetația absoarbe undele sonore, astfel că scade intensitatea acestora la nivelul receptorului. 

Lucrările care produc efecte negative sunt cauzate de reabilitarea acumulării nepermanente 

Tămășeni asupra cărora se propun următoarele lucrări: 

• consolidarea/reabilitare plăcilor turnului deversant; 
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• reparaţiile la elementele structurale verticale si orizontale din beton care prezintă 

degradări la turnul deversant; 

• înlocuirea pasarelei; 

• înlocuirea echipamentelor hidromecanice; 

• reabilitarea elementelor structurale din beton ale disipatorului de energie; 

În perioadele cu curenți de aer activi pe direcția SE-NV, există posibilitatea antrenării 

unor particule fine apărute în urma manipulării pământurilor sau lucrărilor de eliminare/montare 

a echipamentelor. Având în vedere distanța ridicată între frontieră și lucrări, dar și prezența unor 

structuri verzi (vegetație lemnoasă ripariană/păduri), scade cantitatea pulberilor prin blocarea 

acestora la nivelul pădurilor.  

 

Figura 64 - Plan de situație a lucrărilor din proximitatea Republicii Ucraina și a distanțelor față de 

rezervația botanică Yulivs’ka gora (2550 m), respectiv frontieră (711 m). 

Referitor la rezervația naturală Yulivs’ka gora, distanța ridicată dintre lucrări (2550 m) și 

prezența trupurilor de pădure intercalate între lucrări și rezervația naturală, scade probabilitatea 

manifestării surselor de zgomot și de pulberi asupra acesteia, astfel că impactul direct asupra 

biodiversității este situat la un nivel foarte scăzut. Impactul indirect este cauzat de prezența 

personalului de lucru în proximitatea trupurilor de pădure, de utilaje și de funcționarea acestora. 

Astfel, speciile mobile care pot fi prezente pe teritoriul rezervației au posibilitatea deplasării între 

habitatele dintre localitățile Dyula – Okli Hed, respectiv Halmeu Vii, Tămășeni, Bătarci și Turț. 

Prezența factorilor de presiune amintiți va obliga speciile mobile (păsări sau mamifere) să își 

restrângă activitatea în zonele mai ferite, cum ar fi Yulivs’ka hora sau pădurile din NE localității 
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Bătarci, inclusiv cele din NE graniței. Concluzionând, impactul asupra rezervației naturale, 

respectiv biodiversității din zona de frontieră a Ucrainei este nesemnificativ.  

 

3.3. Impactul rezidual din implementarea proiectului propus 

Prin prezentul Studiu de evaluare adecvată, sunt recomandate o serie întreagă de măsuri 

necesare în implementarea proiectului care vor duce la prevenirea și/sau reducerea impactului 

negativ asupra biodiversității din zonă (pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere etc.). Trebuie 

menționat că o parte dintre aceste măsuri sunt măsuri generale, altele fiind mult mai specifice, 

gândite pentru eliminarea completă a unor efecte asupra cărora există un control. 

Referitor la măsurile generale care se adresează în mod direct presiunilor care produc 

perturbarea speciilor mobile și alungarea acestora, prin utilizarea în principal a utilajelor de mici 

dimensiuni (după caz, în funcție de tipul de lucrări și eficiența acestora) cu norme de poluare mai 

recente (minimum Euro 5) și de fabricație mai nouă de anul 2016, se asigură limitarea 

suprafețelor afectate de poluare fonică sau chimică a aerului. Mai mult, se reduce până spre 

eliminare posibilitatea de apariție a evenimentelor care pot duce la poluarea apei sau solului, 

dacă inspecțiile tehnice periodice și reviziile sunt efectuate conform recomandărilor 

producătorilor, respectiv normelor tehnice în vigoare. 

În vederea reducerii materiilor în suspensie sau în vederea prevenirii impactului asupra 

comunităților acvatice, evitarea perioadei de reproducere pentru implementarea lucrărilor din 

albia minoră și realizarea acestora doar prin utilizarea palplanșelor, a batardoului sau direct pe 

uscat, la ape mici, reprezintă modalități de reducere semnificativă a turbidității și implicit a 

impactului asupra mediului acvatic. De asemenea, perioadele în care se produc sunt de asemenea 

importante. Printre recomandările de măsuri ale autorilor prezentului studiu se regăsește și 

interdicția de efectuare a lucrărilor în perioada 15 martie – 15 iulie. Sunt protejate pontele și 

indivizii tineri proaspăt eclozați. 

În cazul habitatelor ripariene posibil afectate și a vegetației posibil a fi eliminată se poate 

reduce semnificativ suprafața afectată de proiect prin conservarea arborilor și a lăstarilor care pot 

fi salvați. Aceștia odată ce sunt identificați, fie se vor păstra și realiza prismul pe lângă arbori, fie 

se vor extrage în totalitate împreună cu substratul din care provin, se vor depozita în condiții 

favorabile, apoi se vor așeza în spatele unor lucrări (ex. ziduri de sprijin de beton) sau în cadrul 

structurii prismului de anrocamente, devenind astfel prism de anrocamente vegetat. Utilizând 

această metodă, se poate asigura renaturarea malurilor afectate de lucrări și conducerea acestei 

renaturări spre rezultatele dorite. Renaturarea malurilor supuse intervențiilor antropice va fi 

monitorizată ulterior prin activități specifice, iar în cazul în care se constată prezența unor 

elemente alohtone cu caracter invaziv sau potențial invaziv, acestea vor fi eliminate conform 

Anexei nr. 7 Metodologia privind eliminarea speciilor invazive de pe teritoriul ariilor 

naturale protejate. Tot referitor la habitatele de interes comunitar și protecția acestora este 

propusă și măsura prin care nu se vor realiza canale/rigole aferente digurilor în cadrul habitatelor 

forestiere, eliminând astfel impactul asupra habitatului 91F0. Pentru alte habitate forestiere 

ripariene (91E0* sau 92A0), localizarea distribuției acestora între diguri nu obligă la respectarea 

măsurii deoarece canalele/rigolele de scurgere de la baza digurilor sunt amplasate doar în 

interiorul incintei apărate și nu între diguri. 
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Pornind din zona de amonte a proiectului, o măsură specifică propusă este de golire 

parțială a lacului de acumulare prin construirea unui batardou la baza barajului actual. Nivelul 

apei în lac se păstrează în jurul cotei de 141 m reprezentând nivelul minim de exploatare. 

Suprafața acumulării astfel rămasă este estimată la aproximativ 160 ha, dar aceasta poate să 

difere, fiind influențată de nivelul de colmatare a lacului. Prin includerea batardoului ca măsură 

de menținere a apei în cuveta lacului se asigură și menținerea comunităților acvatice (alge, plante 

acvatice, macronevertebrate, pești sau amfibieni) care vor constitui rezerve de unde renaturarea 

va pleca odată ce începe umplerea lacului. Acest lucru asigură refacerea structurii și funcțiilor 

într-un timp mult mai scurt decât pornind toate acestea de la 0. Efecte pozitive se pot vedea după 

primii 3 ani, urmând ca prin popularea lacului (dacă este necesară) să aibă efectul dorit în 

perioada 5-10 ani. 

De asemenea, nivelul lacului permite menținerea unor populații de păsări acvatice 

(Phalacrocorax carbo, Anas platyrhynchos, Cygnus olor etc.), unele ihtiofage, existând chiar 

posibilitatea atragerii lor din afara ariei protejate ca urmare a suprafețelor mari scoase de sub 

influența apei. Malurile fiind constituite din mâl, reprezintă adăpost pentru numeroase specii de 

nevertebrate care vor reprezenta baza trofică pentru speciile Egretta garzetta, Actitis hypoleucos, 

Charadrius dubius, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Gallinago gallinago, 

Limosa limosa, Numenius arquata, Pluvialis apricaria, Tringa nebularia, Tringa ochropus, 

Tringa stagnatilis, Tringa totanus sau Vanellus vanellus. În afara de speciile de păsări care 

beneficiază de menținerea apei în acumulare sunt și speciile de pești sau Lutra lutra și Emys 

orbicularis. Prezența unor efective de pești în lac asigură continuitatea prezenței speciei Lutra 

lutra în proximitatea acumulării. Astfel, familia sau familiile rezidente în vecinătatea lacului nu 

vor mai fi obligate să parcurgă distanțe mai mari în vederea satisfacerii nevoilor de hrană și 

astfel scade și posibilitatea apariției conflictelor pe anumite teritorii. 

Peștii (inclusiv speciile de interes comunitar) din masa lacului nu vor ajunge toate în 

amonte sau aval (în mod pasiv sau activ), astfel că populații ale lor vor supraviețui perioadei de 

golire. De asemenea, aglomerarea pe cursul de apă nu se mai produce, dar aceasta este posibilă 

în acumulare. O cantitate de pește mare va atrage și vidra, pescuitul fiind mai facilă decât în mod 

normal.  

În cazul în care măsura are eficiență ridicată, este posibilă apariția unei concentrații 

ridicate a efectivelor de pești, concurând pentru baza trofică limitată, pentru cele mai bune 

teritorii de vânătoare și de adăpost. De asemenea, densitatea ridicată duce la apariția epizootiilor, 

transferul și dezvoltarea accentuată a paraziților. În cazuri extreme, densitatea mare ducând chiar 

spre mortalitate în rândul speciilor de pești. Odată cu mortalitatea în rândul peștilor apare și 

poluarea organică și posibilitatea eutrofizării acumulării, cauzată și creșterea în paralel a 

temperaturilor și a concentrației de dioxid de carbon. Dacă se declanșează fenomenul de 

eutrofizare, populațiile de pești vor fi afectate masiv. Se recomandă monitorizarea peștilor prin 

pescuit științific, respectiv analiza periodică a calității apelor. Mai mult, prezența unor prădători 

care să decimeze populațiile de pești aflați la un nivel inferior în lanțul trofic are potențialul de a 

duce la apariția canibalismului între prădătorii rămași (ex. Silurus glanis, Esox lucius, Sander 

lucioperca). Monitorizând speciile de pești și calitatea apelor se poate constata din timp prezența 

unor factori declanșatori ai eutrofizării sau ale unor potențiale probleme pentru faună. În funcție 

de rezultatele monitorizării, se pot propune și alte măsuri, spre exemplu eliminarea unor efective 
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și specii din populație care nu au rol ecologic/conservativ ci doar rol economic. Speciile de pești 

de interes comunitar vor rămâne pe amplasament, fiind afectate doar de fenomene naturale (ex. 

prădare). 

Pentru asigurarea unei refaceri rapide a faunei piscicole din acumularea Călinești se 

propune golirea parțială, realizarea lucrărilor de reabilitare și reumplerea într-o perioadă scurtă 

de timp. După finalizarea lucrărilor, experții ihtiologi implicați în evaluarea impactului au propus 

un plan de repopulare cu pești a lacului, astfel: 

− în primele 30-50 de zile, după finalizarea lucrărilor, va începe dezvoltarea rapidă a 

fitoplanctonului. Ar fi de preferat să înceapă prima repopulare cu puiet de ciprinide 

autohtone (ex. crap – Cyprinus carpio); 

− În anul 2 va începe repopularea cu primul lot de puiet de șalău (Sander lucioperca) de o 

vară. Hrana sa va fi reprezentată de puietul de crap adăugat în anul anterior; 

− În anii 3 și 4 se poate continua cu popularea și cu puiet de caras (Carassius gibelio) de o 

vară. Din lac, din populațiile preexistente rămase se vor dezvolta și micropopulații din 

speciile parțial reofile: clean – Leuciscus cephalus, scobar – Chondrostoma nasus, lin – 

Tinca tinca, caracudă – Carassius carassius, obleț – Alburnus alburnus, roșioară – 

Scardinius erythrophthalmus, babușcă – Rutilus rutilus, babușcă de Tur – Rutilus pigus, 

porcușorul comun – Gobio gobio etc.; 

− În anul 4 se va începe popularea cu puiet de știucă (Esox lucius) dacă se va dori o 

producție și o productivitate mai mare a lacului Călinești pe primii 4 ani.  

Se recomandă ca repopularea lacului cu pești să fie asistată de un ihtiolog și să se 

monitorizeze anual populațiile de pești timp de 5 ani pentru întâmpinarea și rezolvarea 

problemelor care pot apărea (ex. mortalitatea ridicată a peștilor cauzată de paraziți, boli, 

prădători). Este interzisă introducerea speciilor de pești alohtoni cu potențial caracter invaziv, 

chiar dacă în momentul actual există populații de astfel de pești în lacul Călinești. Repopularea 

se va implementa doar în urma campaniilor de monitorizare, dacă se constată că populația din lac 

a fost afectată și refacerea efectivelor ar fi de durată. 

Următoarea măsură propusă cu efect major în reducerea impactului este înlocuirea 

prismul din anrocamente clasic cu prism din anrocamente vegetat – o combinație de rocă și 

vegetație autohtonă sub formă de butași vii, lăstari sau arbori maturi identificați ca fiind 

importanți pentru ecosistem, culeși din proximitatea lucrărilor (din locurile în care se propune 

eliminarea lor). Arborii sau lăstarii sunt fie achiziționați, fie sunt extrași în vederea protecție 

acestora, în cazul în care lucrările propuse duc la tăierea acestora. Arborii sau lăstarii (împreună 

cu solul extras odată cu arborii) pot fi plantați împreună cu roca pozată. Chiar dacă prismul din 

anrocamente propus este o structură relativ flexibilă ce permite revegetarea cu specii autohtone, 

în principal ierboase, refacerea vegetației ripariene lemnoase înlăturate (dacă este cazul) în urma 

consolidărilor de mal se va face pe termen mediu și lung din cauza ratei mai scăzute de creștere a 

arborilor și arbuștilor.  
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Figură 65 - Amplasamentul propus pentru realizarea prismului de anrocamente. Se poate observa că în 

afara de vegetația ierboasă, nu este necesară eliminare de arbori. În aceste locuri, realizarea unui prism de 

anrocamente vegetat aduce beneficii asupra zonei ripariene a cursului de apă. 

Prismul din anrocamente vegetat cu butași vii, lăstari sau arbori permite creșterea mai 

rapidă a speciilor arbustive și restaurarea vegetației ripariene. Totodată, aplicarea vegetației pe 

prismul din anrocamente oferă un plus estetic lucrării. Astfel, impactul scade de la negativ 

moderat (în unele locuri în care există o concentrație ridicată a lucrărilor) la negativ 

nesemnificativ pe perioada post-implementare, iar timpul de renaturare a malurilor erodate se 

reduce. Alte beneficii ale folosirii structurilor vegetate în scopul consolidării malurilor sunt 

îmbunătățirea condițiilor habitatelor potențiale ale speciilor de pești și îmbunătățirea calității 

apei. 

Mai mult decât atât, există mai multe mecanisme prin care vegetația poate să contribuie 

la combaterea eroziunii malurilor și protecției împotriva inundațiilor: 

− prin sistemul său de rădăcini, ajută la menținerea structurii compacte a solului și 

prismului; 

− vegetația expusă (tulpini, ramuri și frunziș) crește rezistența la curgere și reduce 

viteza locală a undei, determinând disiparea energiei acesteia;  

− drenează apa din sol prin procesele de absorbție și transpirație; 

− are un rol de tampon împotriva efectului abraziv al materialelor transportate de 

curenții de apă. 

Prismul din anrocamente vegetat se poate realiza în 3 moduri care se vor adapta și alege 

în vederea stabilirii soluției optime din punct de vedere al fezabilității, economic, social și al 

biodiversității. Astfel, impactul pozitiv aferent lucrărilor de consolidare a malurilor cu prism de 

anrocamente vegetat va fi pozitiv. În zonele în care este prezentă vegetația ripariană, starea 

malurilor și a vegetației nu va atinge starea actuală, înainte de realizarea proiectului. În schimb, 

există numeroase zone de pe malul râului Tur complet lipsite de vegetație, suprapășunate și 

supuse eroziunii asupra cărora realizarea unui prism de anrocamente vegetat va adăuga valoare 
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ecologică. Aceste 2 efecte aflate în contradictoriu vor fi balansate/compensate, impactul final 

fiind cel amintit anterior și anume pozitiv nesemnificativ. 

Indiferent de modul în care se vor face consolidările de mal, lucrările de eliminare a 

vegetației se vor realiza doar în afara perioadei de cuibărit a păsărilor, mai exact în perioada 1 

aprilie – 15 august și doar după o monitorizare atentă realizată de un expert biolog. Această 

monitorizare va avea în vedere prezența cuiburilor și gradul lor de ocupare (dacă este posibil). 

Perioada a fost stabilită și pentru speciile de păsări care sapă galerii în malurile erodate și/sau le 

folosesc ca loc de cuibărire (ex. Riparia riparia, Merops apiaster, Delichon urbicum). Astfel, 

impactul asupra acestor specii scade la nivelul negativ nesemnificativ, eliminându-se complet 

mortalitatea cauzată de lucrările de pregătire a terenului.  

Se vor permite mai multe fronturi de lucru care se vor desfășura pe sectoare de 100 m 

lungime în albia minoră, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va 

face doar după finalizarea sectorului anterior. Mai mult, în zonele în care este nevoie de lucrări 

pe ambele maluri, ele se vor realiza întâi pe un mal complet, apoi pe celălalt, în funcție de 

împărțirea fronturilor de lucru pe sectoare. În acest mod, impactul asupra tuturor componentelor 

devine localizat, pe sectoarele permise. În același timp, va trebui să se asigure o distanță minimă 

între fronturile de lucru de 4 km măsurați în linie dreaptă. Distanța permite mamiferelor, 

păsărilor sau peștilor (care au o capacitate de deplasare superioară altor categorii) să se refugieze 

în zone neafectate de lucrări și să își desfășoare activitatea. 

Se interzic lucrările pe timpul nopții, pentru a reduce impactul asupra speciilor cu 

activitate nocturnă: Lutra lutra. Lucrând doar pe timpul zilei în intervalul 07:00 – 19:00, 

desfășurarea lucrărilor nu se va suprapune cu perioada de activitate a speciei aproape în 

întregime. Sunt exceptate anumite lucrări care odată începute nu mai pot fi oprite (ex. turnarea 

betonului sau montarea unor instalații sau mecanisme la interior). 

Eliminarea cu prioritate a speciilor invazive de pe amplasamentul proiectului și din 

proximitate va crea impact pozitiv semnificativ asupra habitatelor ripariene și a vegetației 

viitoare care se va instala pe malurile cursurilor de apă. De asemenea, se reduce foarte mult 

probabilitatea propagării datorită elementelor reproductive ale speciilor invazive (semințe și 

fructe). Mai mult, toate speciile de plante utilizate pentru renaturarea fronturilor de lucru vor fi 

specii autohtone, astfel că se minimizează și mai mult impactul de apariție a speciilor invazive. 

Solul de pe diguri se va însămânța astfel încât nișele ecologice vor fi ocupate iar speciile 

invazive vor avea parte de suprafețe de teren mai reduse pentru instalare. 

Igienizarea cursurilor de apă înainte de realizarea lucrărilor manifestă impact pozitiv 

nesemnificativ asupra speciilor acvatice și habitatului potențial al acestuia, având efecte locale, 

dar și în avalul lucrărilor, pe râurile Tur, Turț și Talna. 

În cazul speciilor de pești, Misgurnus fossilis este o specie atipică, fiind identificată în 

principal pe brațele moarte ale râului. Prin respectarea măsurilor de întrerupere a activității în 

timpul nopții și de inspectare a amplasamentelor fronturilor de lucru, în vederea identificării și 

relocării oricăror indivizi care ar fi ajuns în bălțile temporare în noaptea anterioară, se asigură 

probabilitatea minimă de rănire a indivizilor de Misgurnus fossilis. Deși impactul rezultat din 

creșterea nivelului de zgomote și vibrații se va păstra pe tot parcursul realizării lucrărilor, prin 

respectarea măsurii privind numărul fronturilor de lucru operaționale concomitent, indivizii se 

vor putea refugia în zonele neafectate de lucrări. Astfel, deranjul provocat de lucrări va scădea la 
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minimul posibil. Consolidarea zonelor în care există eroziune activă (și vegetația lipsește) cu 

prism de anrocamente vegetat va crește valoarea ecologică a acestora, urmând ca în viitor să 

devină posibilă creearea unui habitat favorabil speciei. Dar deoarece, apariția unor astfel de 

condiții este deocamdată incertă, se estimează că impactul va rămâne negativ nesemnificativ pe 

perioada de realizare a lucrărilor și neutru în perioada de funcționare. 

În cazul impactului transfrontalier, nu a fost cazul propunerii unor măsuri noi care să 

limiteze impactul negativ, acesta fiind resimțit la graniță la un nivel foarte redus și având 

estimată o probabilitate foarte scăzută de producere. Măsurile propuse pentru limitarea 

impactului sunt eficiente în limitarea impactului negativ din zona de frontieră. 

 

În perioada de execuție a lucrărilor 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 

91M0, 91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – negativ nesemnificativ 

Lutra lutra – negativ nesemnificativ 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 

Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros – negativ nesemnificativ 

Bombina bombina – negativ nesemnificativ 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus – fără impact 

Emys orbicularis – negativ nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (syn. Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – negativ nesemnificativ 

Cerambyx cerdo, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus 

cervus, Lycaena helle, Maculinea teleius – fără impact  

Lycaena dispar, Eriogaster catax, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus, Coenagrion 

ornatum – negativ nesemnificativ 

Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia – negativ nesemnificativ 

Iris aphylla hungarica – fără impact 

Actitis hypoleucos, Ardea cinerea, Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter 

nisus, Anas platyrhynchos, Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus 

pilaris, Podiceps cristatus, Dendrocopos major, Lanius excubitor, Numenius phaeopus, Lanius 

collurio, Rallus aquaticus, Streptopelia turtur, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Vanellus 

vanellus, Merops apiaster, Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, 

Oriolus oriolus, Fringilla coelebs, Carduelis carduelis – negativ nesemnificativ 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

 

În perioada de funcționare a proiectului 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 

91M0, 91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – pozitiv nesemnificativ 
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Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 

Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros, Lutra lutra – fără impact 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis – fără 

impact 

Bombina bombina – impact pozitiv nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (syn. Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – fără impact 

Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, 

Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, 

Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus – fără impact 

Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia, Iris aphylla hungarica – fără impact 

Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Anas platyrhynchos, 

Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus pilaris, Podiceps cristatus, 

Dendrocopos major, Lanius excubitor, Lanius collurio, Streptopelia turtur, Merops apiaster, 

Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, Oriolus oriolus, Fringilla 

coelebs, Carduelis carduelis – fără impact 

Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Ardea cinerea, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, 

Numenius phaeopus, Rallus aquaticus – pozitiv moderat 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

 

3.4. Impactul cumulativ din implementarea proiectului propus 

În vederea evaluării impactului cumulat al proiectului propus cu alte proiecte au fost 

solicitate primăriilor unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se desfășoară proiectul 

informații privind alte proiecte care vor fi în derulare simultan cu perioada estimată pentru 

realizarea proiectului propus. De asemenea, s-a analizat lista proiectelor pentru care Agenția 

pentru Protecția Mediului Satu Mare a emis acord de mediu sau decizia etapei de încadrare. Au 

fost identificate mai multe proiecte care pot manifesta impact cumulat.  

• Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Decizia etapei de 

încadrare nr. 779 din 22.10.2018; 

o Alimentare apă din surse de suprafață: captare râu Talna (UAT Negrești-Oaș, 

debit 16 l/s); 

o Extindere rețea canalizare; 

o Conductă de refulare spre SEAU, conductă de descărcare emisar/gură de vărsare 

(UAT Turulung); 

o Realizare SPAU4 Nisipeni; 

• Alimentare cu apă în localitatea Livada Mică și Dumbrava, județul Satu Mare – termen 

de finalizare 12.2020 – Decizia etapei de încadrare nr. 490 din 05.07.2018;  

o Sistem de alimentare cu apă pentru localitatea Livada Mică și Dumbrava, rețea de 

apă, montare hidranți de incendiu, cămine de vane, branșamente; 
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• Realizare canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Vama, Județul Satu Mare – 

Decizia etapei de încadrare nr. 44 din 01.02.2018; 

o Realizare rețea de canalizare, SPAU, stație de epurare mecano-biologică, cămin 

de distribuție, cămin colector, cămin dezinfecție, iazuri biologice, conductă de 

evacuare apă epurată și gură de vărsare; 

• Realizarea de investiții în acvacultură în vederea modernizării fermei piscicole 

Adrian, proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a – Acord de mediu nr. 2 din 

19.03.2019; 

o Modernizarea bazinelor B1 și B3 în scopul creșterii peștilor în policultură în 

regim traditional/semi-intensiv cu ciclu de producție anual; 

• Perimetru temporar de exploatare a andezitului din perimetrul Negrești-Luna 1, amplasat 

în jud. Satu Mare, oraș Negrești Oaș, acord de mediu nr. SM-3 din 05.04.2018; 

o Extragerea resursei minerale andezit cu permis de exploatare. 

• Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe teritoriul 

comunei Gherța Mică, județul Satu Mare, decizia etapei de încadrare nr. 469/22.07.2020; 

o Obiectul 1 – Amenajare albie; 

o Obiectul 2 – Refacere poduri și podețe; 

o Obiectul 3 – Amenajare zonă de relaxare; 

• Extinderea lacului de pescuit sportiv Adrian 4 prin exploatarea și valorificarea resursei de 

nisip și pietriș, localitatea Adrian, jud. Satu Mare, din localitatea Adrian, oraș Livada, 

albia majoră a pârâului Racta, Acord de mediu nr. 3 din 16.06.2020; 

 

Având în vedere faptul că doar anumite proiecte din cele enumerate mai sus se realizează 

în zona cursurilor de apă sau a ariilor naturale protejate, nu se estimează producerea unui impact 

cumulat semnificativ al proiectului propus cu acestea. Mai mult, volumul de lucrări propuse prin 

proiectele amintite sunt mai reduse și amplasamentul acestora este situat în zonele de intravilan 

sau pe amplasamente aflate la distanțe față de râul Tur. Totuși, în eventualitatea suprapunerii 

temporale a mai multor proiecte, se apreciază o intensificare a traficului în zonă datorat 

transportului de materii prime și auxiliare în zona organizărilor de șantier și a fronturilor de 

lucru, cu efecte asupra emisiilor de particule fine și ale nivelului de zgomot.  

În principal doar 3 proiecte pot genera impact cumulat cu prezenta propunere de proiect, 

mai mult decât cele generale din perioada de realizare a lucrărilor de construcții. În această 

situație se află Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, care presupune și captarea din surse de suprafață, de 

subsol sau evacuarea apelor uzate în corpul principal de apă. Proiectul, singular, va manifesta și 

efecte pozitive (eliminarea surselor de poluare menajeră a cursurilor de apă), dar și negative 

asupra biodiversității (în principal în perioada de construcție), iar impactul cumulat negativ se va 

stabili prin pierderea unei cantități de apă, care în perioada de umplere a acumulării va fi 

insesizabil pe întreg cursul analizat (16 l/s debit preluat din pârâul Talna). În perioada de 

umplere a acumulării, aval de baraj se va asigura debitul ecologic, astfel că o captare de 16 l/s nu 

afectează debitul de pe pârâul Talna sau de pe râul Tur. Pe râul Tur, debitul mediul multianual 

are o valoare de 5,07 m3/s, 16 l/s reprezentând 0,32% din acesta.  
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Proiectul Realizarea de investiții în acvacultură în vederea modernizării fermei 

piscicole Adrian, proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a propune reabilitarea a 2 bazine în 

suprafață totală de 64,28 ha (53,7 ha în B3, respectiv 10,58 ha în B1), care în principal ar 

însemna efect pozitiv asupra speciilor de păsări (odată finalizată lucrarea) și o zonă de refugiu în 

perioadele cu lucrări pe cursurile de apă sau în perioadele reci. Bazinul B1 este propus spre 

reabilitare cu plasă de protecție împotriva păsărilor, care poate deveni capcană pentru păsări și 

implicit poate cauza mortalitate pentru indivizii capturați/blocați, dacă aceste evenimente nu sunt 

descoperite la timp. Efectele negative aferente lucrărilor de șantier și a realizării bazinelor sunt 

cele generale, cunoscute și dezbătute și în cadrul prezentului studiu. Dacă există suprapunere în 

timp, lucrările vor crea o suprafață mai mare care va fi evitată de către speciile mobile (păsări, 

mamifere, reptile). 

Amenajare pentru apărare împotriva inundațiilor pe cursurile de apă de pe 

teritoriul comunei Gherța Mică, județul Satu Mare conține 3 obiecte localizate pe cursurile 

de apă din comună. Cursurile de apă sunt de mici dimensiuni, dar toate se varsă într-un final în 

râul Tur. Având în vedere acest lucru, cumularea efectelor negative se poate face pe cursurile de 

apă sau prin aer. Pulberile, noxele și poluarea fonică se pot transmite prin aer înspre habitatele 

naturale putându-se depune pe aparatul foliar al plantelor și în cursurile de apă alterând ușor 

calitatea apei. Poluarea fonică produsă alungă speciile, dacă se află pe suprafața de manifestare a 

acestuia, sau le ține la distanță, dacă se află în vecinătate. În paralel, eliminarea vegetației este 

necesară pentru pregătirea lucrărilor. Speciile de păsări, pești sau nevertebrate care utilizează 

vegetația ca habitat sau teritoriu de hrănire se vor deplasa în funcție de mobilitate în vegetația 

adiacentă, putând ajunge și pe teritoriul ariilor protejate. În acest caz, se pot suprapune cu 

desfășurarea lucrărilor, astfel că vor fi obligate să parcurgă distanțe și mai lungi spre alte teritorii 

noi. 

Efectele negative adiționale care pot apărea și care s-ar putea cumula ca urmare a 

implementării proiectelor identificate (propuse a se desfășura pe teritoriul siturilor Natura 2000 

sau în proximitate) nu au capacitatea de a crește nivelul impactului către pragul de semnificativ.  

 În perioada de execuție a lucrărilor prezentului proiect 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 

91M0, 91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – negativ nesemnificativ 

Lutra lutra – negativ nesemnificativ 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 

Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros – negativ nesemnificativ 

Bombina bombina – negativ nesemnificativ 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus – fără impact 

Emys orbicularis – negativ nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – negativ nesemnificativ 
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Cerambyx cerdo, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, 

Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea teleius – fără 

impact  

Ophiogomphus cecilia, Unio crassus, Coenagrion ornatum – negativ nesemnificativ 

Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia – negativ nesemnificativ 

Iris aphylla hungarica – fără impact 

Actitis hypoleucos, Ardea cinerea, Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter 

nisus, Anas platyrhynchos, Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus 

pilaris, Podiceps cristatus, Dendrocopos major, Lanius excubitor, Numenius phaeopus, Lanius 

collurio, Rallus aquaticus, Streptopelia turtur, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Vanellus 

vanellus, Merops apiaster, Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, 

Oriolus oriolus, Fringilla coelebs, Carduelis carduelis – negativ nesemnificativ 

Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

 

În perioada de funcționare a prezentului proiect 

Habitatele 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 6440, 6510, 9130, 91F0, 

91M0, 91Y0 – fără impact 

Habitatele 3150, 3160, 91E0*, 92A0 – pozitiv nesemnificativ 

Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 

Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus 

hipposideros, Lutra lutra – fără impact 

Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus – fără impact 

Bombina bombina, Emys orbicularis – negativ nesemnificativ 

Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, 

Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, Rutilus pigus (Rutilus virgo), Sabanejewia 

balcanica, Zingel streber – fără impact 

Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, 

Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, 

Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio crassus – fără impact 

Eleocharis carniolica, Marsilea quadrifolia, Iris aphylla hungarica – fără impact 

Columba palumbus, Circus aeruginosus, Accipiter nisus, Anas platyrhynchos, 

Croicocephalus ridibundus, Buteo buteo, Cygnus olor, Turdus pilaris, Podiceps cristatus, 

Dendrocopos major, Lanius excubitor, Lanius collurio, Streptopelia turtur, Merops apiaster, 

Riparia riparia, Alcedo atthis, Turdus merula, Sturnus vulgaris, Oriolus oriolus, Fringilla 

coelebs, Carduelis carduelis – fără impact 

Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Ardea cinerea, Vanellus vanellus, Actitis hypoleucos, 

Numenius phaeopus, Rallus aquaticus – pozitiv moderat 

Specii de păsări de interes comunitar care pot utiliza iazurile modernizate ale fermei 

piscicole Adrian (Ardea cinerea, Ardea alba, Podiceps cristatus, Phalacrocorax carbo, Anas 

spp., Fulica atra, Gallinula chloropus, Tachypabtus ruficollis, Podiceps grisegena) – conform 

studiului de evaluare adecvată elaborat pentru proiectul Realizarea de investiții în acvacultură 

în vederea modernizării fermei piscicole Adrian, proprietatea SC Piscicola SA etapa II-a. 
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Specii de păsări de interes comunitar din formularul standard (care nu sunt menționate) – 

fără impact 

4. Măsuri de prevenire și reducere a efectelor adverse asupra mediului 

4.1 Măsuri de prevenire și reducere a impactului în perioada de realizare a investiției 

Specii de pești de interes comunitar (Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis 

taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, 

Rutilus pigus (syn. Rutilus virgo), Sabanejewia balcanica, Zingel streber) 

− În cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor 

întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi 

anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările submerse în albie (în perioada de 

reproducere a peștilor); 

− Eventualele exemplare ale unor specii de interes comunitar pentru conservare extrase 

accidental împreună cu agregatele minerale vor fi eliberate imediat în mediul lor natural, 

indiferent de dimensiune sau specie; 

− Se vor respecta limitele impuse de Avizul de gospodărire a apelor; 

− Pentru limitarea poluării fonice se vor utiliza alternativ diverse utilaje în timpul optim de 

lucru; de asemenea, nu se vor efectua lucrări de extracție în intervalul de timp 19:00 – 

07:00; 

− Se vor asigura micro-populații rămase în cuveta lacului pentru repopularea ulterioară a 

lacului, după caz; 

− Pe perioada în care lacul este golit, se va asigura paza acestuia în vederea prevenirii 

activității de braconaj; 

− Repopularea lacului este opțională și se va realiza doar la recomandarea și în prezența 

unui ihtiolog; se va respecta planul de repopulare propus în cadrul acestei documentații 

(anexa nr. 3); 

− Golirea și umplerea se vor realiza pe o perioadă cât mai scurtă de timp, conform 

graficului de desfășurare a lucrărilor din proiect, cu menținerea debitului ecologic pe 

perioada de realizare a lucrărilor și de umplere a lacului; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Nu se vor realiza praguri de cădere propriu-zise. Acestea se vor realiza din anrocamente, 

cu pragul deversor cu panta de 1:30 care să permită migrarea ihtiofaunei înspre amonte. 

Anrocamentele care formează pragul deversor vor avea incluse anrocamente de 

dimensiuni diferite pentru a le face mai accesibile speciilor de pești. La baza acesteia se 

va realiza un bazin cu adâncimea minimă de 20 cm și o lungime minimă de 2 m (conform 

ghidului Fish passes – Design, dimensions and monitoring, 2002); 
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− Fiind vorba despre o specie predominant nocturnă, mai ales în cazul adulților, nu este 

permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate principală a țiparului 

Misgurnus fossilis; 

− Având în vedere că specia Misgurnus fossilis are capacitatea de a se deplasa pe uscat, 

indivizii ar putea să rămână în bălțile temporare de pe malul Turului până la căderea 

nopții. Astfel, mai ales în sezonul ploios când pot apărea bălți temporare în zona 

lucrărilor, se recomandă investigarea amplasamentului înaintea începerii lucrărilor în 

vederea identificării și relocării oricăror posibili indivizi prezenți; 

− Pentru limitarea impactului în momentul realizării lucrărilor din albie (ex. prism de 

anrocamente, ziduri de beton, praguri de cădere și praguri de fund), fronturile de lucru 

vor fi protejate prin utilizarea palplanșelor/batardoului sau se vor desfășura în perioadele 

cu ape mici.  

 

Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Bombina 

variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările din cadrul zonelor umede (bălți 

temporare sau permanente, pâraie, iazuri etc.) sau din imediata vecinătate (20 m) – în 

perioada de reproducere a amfibienilor; 

− În perioada 15 iulie – 31 august sunt interzise lucrările de realizare a prismului de 

anrocamente care se suprapun cu zone de depunere a pontelor țestoasei de apă eurasiatice 

(Emys orbicularis), în funcție de prevederile experților care vor realiza monitorizarea; 

− În perioada 1 iulie – 31 octombrie se permit lucrările de realizare a prismului de 

anrocamente doar după inventarierea/monitorizarea zonelor propuse și stabilirea absenței 

pontelor neeclozate/indivizilor tineri; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere este interzisă; în cazul distrugerii 

locurilor de reproducere aflate în afara perioadei active a amfibienilor, se recomandă 

săparea gropilor în proximitatea amplasamentului în zonele care permit menținerea apei, 

compensând astfel suprafețele afectate;  

− Dacă se observă ponte/cuiburi de Emys orbicularis, se vor opri lucrările, se va marca 

cuibul pentru monitorizare; lucrările vor fi permise doar după eclozarea ouălor și 

părăsirea cuibului de către juvenili; 

− Personalul de lucru va fi instruit periodic (la începutul fiecărui sezon de activitate) pentru 

a putea discerne între acțiunile și lucrările care pot produce impact asupra speciilor și 

habitatelor acestora și ce măsuri vor fi luate la identificarea indivizilor pe amplasament 

sau în imediata vecinătate; 

− Înainte de deschiderea fronturilor de lucru un expert biolog va inspecta amplasamentul 

pentru a evidenția prezența efectivelor sau a pontelor diferitelor specii (Emys orbicularis, 

Bombina bombina, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus); 

− La identificarea zonelor umede potențial afectate de proiect, se vor sista lucrările și 

indivizii din acele habitate vor fi relocați în habitatele din proximitate care nu vor fi 

afectate de lucrări; 
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− Se vor monitoriza vizual drumurile de acces în perioadele cu ploi și pe înserat (în 

perioada martie - septembrie) și la identificarea speciilor pe amplasament, se vor 

întreprinde acțiuni de evitare a lor, iar dacă numărul este prea mare pentru a le evita, se 

va întrerupe activitatea și se va relua doar după eliberarea căilor de acces; 

 

Specii de păsări de interes comunitar (din formularul standard al sitului) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice 

este interzisă;  

− În perioada 1 aprilie – 15 iulie sunt interzise lucrările de eliminare a vegetației, pentru 

protecția cuibăritului și a creșterii puilor de păsări; 

− În perioada 15 aprilie – 15 iulie sunt interzise lucrările pe malurile care prezintă colonii 

ale speciilor Riparia riparia, Alcedo atthis și Merops apiaster, în dreptul malurilor și la 

100 m amonte și aval de acestea; lucrările vor fi permise doar după 15 iulie și fără să 

afecteze coloniile, fiind limitate doar la partea de sub colonii; 

− În zonele în care se observă colonii ale speciilor Riparia riparia, Alcedo atthis și Merops 

apiaster, lucrările (în principal prism de anrocamente) se vor limita la zona de sub 

colonii; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de păsări, aceștia 

vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni 

atacurile câinilor hoinari sau a pisicilor hoinare, concomitent cu părăsirea zonei de către 

personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Pe fronturile de lucru aflate în proximitatea zonelor de cuibărit sau aglomerări cunoscute 

ale speciilor de păsări (ex. heleștee, pescării, stufăriș), se vor folosi panouri 

fonoabsorbante pentru limitarea perturbării acestora;  

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face 

doar după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între 

fronturile de lucru deschise de minimum 4 km; 

− Se vor sista lucrările pe timp de noapte pentru a nu deranja odihna speciilor de păsări; 

− Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta amplasamentul proiectului și în 

eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se vor lua măsuri de strămutare a acestora 

sau reprogramarea lucrărilor pe acel sector. 
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Specii de mamifere de interes comunitar (Lutra lutra, Barbastella barbastellus, 

Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis 

emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus hipposideros) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă este interzisă; 

− Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, 

aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a 

preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă 

se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 

− Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată 

perioada de desfășurare a lucrărilor; 

− Nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei și 

liliecilor; 

− Se vor igieniza cursurile de apă de pe amplasamentul și în proximitatea amplasamentului 

lucrărilor înainte și după finalizarea lucrărilor; 

− Prismul de anrocamente se va realiza fără lucrări suplimentare (față de cele descrise în 

prezenta documentație), astfel încât vegetația ripariană lemnoasă să fie conservată iar 

pierderile să fie cât mai mici; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Pe teritoriul UAT Oraș Livada, există un tronson al râului Tur (începutul tronsonului se 

află la X=361004.929 și Y=714338.516, iar sfârșitul tronsonului se află la X=362040.686 

și Y=714436.059) unde vegetația ripariană constituie un coridor ecologic ce unește două 

corpuri de pădure în care a fost semnalată prezența mai multor specii de lilieci 

(Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, 

Rhinolophus ferrumequinum). Pentru a asigura un impact negativ minim asupra 

populațiilor de microchiroptere, a teritoriului de hrănire sau a coloniilor de vară sau 

materne (după caz) din zona proiectului se propune ca eliminarea vegetației necesară 

pentru supraînălțarea digurilor să se realizeze în această zonă din a doua jumătate a lunii 

august până în la sfârșitul lunii februarie. Astfel, se evită perioada în care femelele adulte 

și juvenilii sunt vulnerabili; 

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 
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în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face 

doar după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între 

fronturile de lucru deschise de minimum 4 km; 

 

Habitate de interes comunitar (3150, 3160, 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 

6430, 6440, 6510, 9130, 91E0*, 91F0, 91M0, 91Y0, 92A0) și specii de plante (Eleocharis 

carniolica, Iris aphylla hungarica, Marsilea quadrifolia) 

− În zona unde habitatul 3150 este intersectat de amplasamentele propuse pentru relocarea 

digurilor, în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur, pentru realizarea acestor 

lucrări se vor urmări caracteristicile de relief locale, astfel evitându-se intersectarea 

canalelor unde a fost semnalat habitatul; 

− În cazul identificării exemplarelor mature de Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, 

Acer negundo sau Quercus rubra sau pâlcurilor de Reynoutria japonica se vor înregistra 

coordonatele locației lor, pentru înlesnirea activității de monitorizare post-implementare; 

− Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a 

organizării de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante autohtone specifice zonei; 

− Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii 

care nu sunt elementele florei locale;  

− Speciile invazive deja existente pe amplasamentul lucrărilor se vor elimina cu prioritare, 

urmând ca mai apoi să se stabilească necesitatea eliminării vegetației rămase (ex. în cazul 

prismului de anrocamente); speciile invazive de interes care vor fi eliminate de pe 

amplasamentul lucrărilor sunt (dar nu se limitează la): Xanthium strumarium, Xanthium 

spinosum, Ambrosia artemisiifolia și Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia, 

Reynoutria japonica, Ailanthus altissima, Rhus typhina, Acer negundo; 

− Speciile lemnoase cu care se va face renaturarea prismului de anrocamente sunt: Salix 

alba – salcie albă, Salix fragilis – salcie plesnitoare, Populus alba – plop alb, Populus 

tremula – plop tremurător, Populus nigra – plop negru, Fraxinus angustifolia – frasin de 

câmp, Fraxinus pallisiae – frasin pufos, Ulmus laevis - velniș, Ulmus minor – ulm de 

câmp, Acer campestre – arțar de câmp, Quercus robur – stejar pedunculat, Quercus 

pedunculiflora – stejar brumăriu; 

− Conectarea brațelor moarte la cursul principal se va realiza doar pentru ape medii/mari 

(1-2 ori pe an) și se va realiza fără lucrări suplimentare (ex. decolmatări, eliminarea 

vegetației, praguri); 

− În locul prismul din anrocamente clasic se va folosi prismul din anrocamente vegetat. 

Acesta este constituit dintr-o combinație de rocă și vegetație autohtonă sub formă de 

butași vii, lăstari sau arbori maturi culeși din proximitatea lucrărilor. Se vor folosi butași, 

lăstari sau arbori din flora locală în locul celor proveniți din pepiniere, pentru a asigura 

adaptarea acestora la condițiile locale și deci, dezvoltarea lor corespunzătoare; 

− Pentru limitarea impactului local asupra vegetației sau dacă este necesară suplimentarea 

cu material vegetal din pepienere, se recomandă identificarea celor din proximitatea 

amplasamentului proiectului; 
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− În zonele unde habitatul este intersectat de amplasamentele propuse pentru relocarea 

digurilor, în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur și pentru realizarea digului 

de contur al polderului Dimoșag, pentru realizarea acestor lucrări se vor urmări 

caracteristicile de relief locale și digurile existente și se va evita zona de intersecție cu 

corpurile de pădure și cursurile de apă din acestea; 

− În cazul identificării unei cantități semnificative de lemn mort (trunchiuri sau ramuri cu 

diametrul peste 10 cm sau de orice dimensiuni dacă prezintă scorburi), aceasta va fi 

relocată în altă parcelă cu habitat 91F0 sau 92A0 (în funcție de zona unde a fost 

identificată), într-o zonă nesuprapusă cu amplasamentele propuse sau cu drumurile de 

acces; 

− Golirea trebuie să fie completă înainte de începerea sezonului de vegetație a ferigii 

Marsilea quadrifolia, pentru ca rizomii să rămână în starea de dormitare și să nu 

irosească resurse pentru dezvoltarea unor părți supraterane ce pot dispărea înainte de a 

contribui la restocarea substanțelor nutritive. Astfel, s-ar putea scădea la minimul posibil 

riscul pierderii exemplarelor tinere de Marsilea quadrifolia;  

− Se va monitoriza anual dezvoltarea formelor natante de Marsilea quadrifolia până se 

constantă revenirea la condițiile inițiale.  

− Dacă specialiștii care realizează monitorizarea consideră acest lucru necesar, se vor 

înlătura exemplarele de Trapa natans crescute excesiv în zonă sau în proximitatea ei, 

deoarece această plantă poate lua cu ușurintă locul trifoiașului de baltă, feriga având 

potenţial scăzut în competiţia interspecifică cu alte plante acvatice. Astfel, s-ar putea 

scădea timpul de restabilire a condițiilor inițiale de la termen mediu (3-5 ani) la termen 

scurt (1-3 ani);  

− Relocarea exemplarelor de Marsilea quadrifolia în alte puncte din sit unde se găsesc 

habitatele cărora le este caracteristic pteridofitul (3150 și 3160) nu este fiabilă în această 

situație din cauza sensibilității crescute a speciei. Se estimează că lipsa condițiilor 

favorabile dezvoltării părților supraterane ale formelor natante va dura maximum două 

sezoane de vegetație, o perioadă prea scurtă pentru ca riscurile relocării (rizomii relocați 

ar putea să nu se fixeze, iar indivizii să fie pierduți iremediabil) să o facă fiabilă. O 

măsură ce nu ar duce la pierderea rizomilor ar fi colectarea sporilor, aceștia putând fi 

stocați cu ușurință în condiții de laborator sau herbariu, însă pentru colectarea lor ar putea 

fi necesar accesul în zona unde se află rizomii în stare de dormitare, ceea ce din nou 

presupune riscul deteriorării acestora (mâlul în care sunt îngropați nu oferă protecție 

suficientă pentru călcări repetate); 

− Pe suprafețele de teren acoperite de pădure (ex. 91F0) aflate în proximitatea digurilor nu 

se vor realiza rigole/canale pentru scurgerea apelor. 

 

Specii de nevertebrate de interes comunitar (Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, 

Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus 

cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio 

crassus) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 
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− Recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

− Săpăturile se vor realiza strict dupa proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană; 

− Iluminarea organizărilor de șantier sau a altor elemente ale proiectului va fi limitată și se 

va realiza strict cu iluminat LED cu fasciculul orientat în jos pentru a nu atrage de pe 

distanțe mari speciile de nevertebrate nocturne; 

 

Măsuri constructive şi organizatorice:  

− Utilităţile la frontul de lucru se asigură fără lucrări suplimentare; 

− Alimentarea cu energie electrică se face de la un generator mobil; 

− Alimentarea cu apă se asigură de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat; 

− Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile; 

− Colectarea deșeurilor rezultate de personalul angajat pentru realizarea lucrărilor va fi 

făcută de către un operator acreditat; 

− Deșeurile rezultate din construcții vor fi ridicate de pe amplasamentul proiectului și 

depozitate până la preluarea acestora de către un operator acreditat; 

− Fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi şi delimitate strict pentru a nu se extinde 

nejustificat în suprafețele învecinate; 

− Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase şi mai puţin poluante pentru 

mediu. 

 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative 

adverse asupra mediului sunt:  

− Se vor alege cele mai noi (minimum anul 2016) și performante (minimum Euro 5) utilaje 

care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de 

carburant sunt mai scăzute; 

− Pentru prevenirea poluării apelor, efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor se va 

face în afara ariilor naturale protejate, în ateliere specializate; 

− Nu se vor efectua lucrări de întreținere și/sau reparații la utilajele și mijloacele de 

transport în cadrul amplasamentului; personalul care exploatează utilajele va verifica 

funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat;  

− Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea 

șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului 

asupra speciilor de importanţă comunitară; 

− Se recomandă reducerea vitezei de circulație pe drumurile balastate; 

− Se vor achiziționa combustibili corespunzători din punct de vedere calitativ; 

− Se vor efectua regulat revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 

− Deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va 

realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai 

mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; 
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− Se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau 

afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare 

de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația 

privind protecția mediului; 

− Deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un 

operator acreditat; 

− Deșeurile observate pe amplasamentul lucrărilor, suprapuse cu ariile naturale protejate, 

vor fi colectate și transportate în depozite conforme; 

− Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1988 privind 

Acustica în construcții. Acustica urbană - limitele admise ale nivelului de zgomot; 

− Se va asigura apa potabilă pentru angajați prin grija antreprenorilor și va consta în apa 

îmbuteliată, de la unităţi specializate autorizate; 

− Abandonarea deșeurilor de orice fel în teren este strict interzisă; 

− Se vor amenaja toalete ecologice; antreprenorii vor asigura întreținerea acestora și 

vidanjarea regulată a lor, prin intermediul unei firme specializate; 

− În vederea conservării calității apei se va limita poluarea fecalo – menajeră și se interzice 

deversarea deșeurilor de orice natură; 

− Se vor respecta prevederile Regulamentului și ale Planului de management aprobat al 

sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes 

național VII10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni; 

− Se vor respecta prevederile avizului gestionarului ariilor naturale protejate; 

 

4.2 Măsuri de prevenire și reducere a impactului în perioada de funcționare a investiției 

Specii de pești de interes comunitar (Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis 

taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, 

Rutilus pigus (syn. Rutilus virgo), Sabanejewia balcanica, Zingel streber) 

- Se vor monitoriza vizual periodic (săptămânal) pragurile de cădere și barierele 

transversale realizate în afara proiectului. Blocajele vor fi eliminate; 

- Se va menține vegetația ripariană din albia minoră și se vor conduce lucrările de 

mentenanță înspre dezvoltarea vegetației; 

- Este obligatorie reconstrucția ecologică a zonelor afectate de prezența lucrărilor 

degradate; 

 

Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Bombina 

variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis) 

− Se vor monitoriza zonele umede realizate prin proiect (dacă este cazul); 

− Zonele umede realizate prin proiect vor fi marcate în teren și se vor proteja; 

 

Specii de păsări de interes comunitar (din formularul standard al sitului) 

- Nu este cazul; 

 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 195 

Rev.0 06.2021 

 

 

Specii de mamifere de interes comunitar (Lutra lutra, Barbastella barbastellus, 

Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis 

emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus hipposideros) 

- Nu este cazul; 

 

Specii de nevertebrate de interes comunitar (Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, 

Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus 

cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio 

crassus) 

− Dacă în urma monitorizării se constată că revegetarea naturală nu a avut loc în 

mod corespunzător se va realiza înierbarea digurilor și a prismurilor de 

anrocamente vegetate cu semințe sau răsăduri din plantele gazdă ale 

lepidopterului Lycaena dispar – Rumex hydrolapatum, R. crispus și R. aquaticus; 

− Dacă în urma monitorizării se constată că revegetarea naturală nu a avut loc în 

mod corespunzător se va realiza înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 

6510 cu semințe sau răsăduri din specii caracteristice acestuia (Sanguisorba 

officinalis, Alopecurus pratensis, Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Trifolium 

repens, T. pratense, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, R. acris, Juncus 

effusus); 

 

Habitate de interes comunitar (3150, 3160, 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 6430, 

6440, 6510, 9130, 91E0*, 91F0, 91M0, 91Y0, 92A0) și specii de plante (Eleocharis carniolica, 

Iris aphylla hungarica, Marsilea quadrifolia) 

− Se vor monitoriza malurilor și habitatelor ripariene suprapuse cu lucrările în vederea 

observării fenomenului de propagare a speciilor invazive; lăstarii nou apăruți vor fi 

eliminați; 

− Însămânțarea se va face doar cu specii autohtone a zonelor afectate de lucrări (ex: diguri), 

dacă se constată că renaturarea este deficitară pe alocuri; 

− Se va monitoriza anual dezvoltarea formelor natante de Marsilea quadrifolia până se 

constată revenirea la condițiile inițiale. Dacă specialiștii care realizează monitorizarea 

consideră acest lucru necesar, se vor înlătura exemplarele de Trapa natans crescute 

excesiv în zonă sau în proximitatea ei, deoarece această plantă poate lua cu ușurintă locul 

trifoiașului de baltă, feriga având potenţial scăzut în competiţia interspecifică cu alte 

plante acvatice. Astfel s-ar putea scădea timpul de restabilire a condițiilor inițiale de la 

termen mediu (3-5 ani) la termen scurt (1-3 ani); 

− Dacă în urma monitorizării se constată că revegetarea naturală a habitatelor nu a avut loc 

în mod corespunzător se va realiza:  

o înierbarea malurilor cu habitat 3270 intersectate de amplasamente cu semințe sau 

răsăduri din specii caracteristice acestuia (ex. Chenopodium rubrum, Bidens 

tripartita, Xanthium sp., Polygonum lapathifolium); 

o înierbarea digului aflat în imediata apropiere a habitatului 6430 intersectate de 

amplasamente cu semințe sau răsăduri din specii caracteristice acestuia (ex. 

Filipendula ulmaria, Eupatorium canabinum, Epilobium hirsutum, Lythrum 
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salicaria, Lysimachia vulgaris, Aegopodium podagraria, Sanguisorba officinalis, 

Valeriana officinalis); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 6440 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Deschampsia caespitosa, Agrostis stolonifera, 

Poa pratensis, Medicago lupulina, Trifolium repens, Lotus corniculatus, 

Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Sanguisorba officinalis); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 6510 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Trifolium 

repens, T. pratense, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, R. acris, Juncus 

effusus, Sanguisorba officinalis, Alopecurus pratensis); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 91F0 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Galium 

odoratum, G. aparine, Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana,  Eupatorium 

canabinum, Geranium phaeum, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Lamium 

galeobdolon, Lysimachia nummularia, Viola odorata); 

o înierbarea digurilor ce intersectează habitatul 92A0 cu semințe sau răsăduri din 

specii caracteristice acestuia (ex. Galium aparine, Agrostis stolonifera, Lythrum 

salicaria, Eupatorium canabinum, Myosotis scorpioides); 

− În cazul celor două parcele de habitat 91E0* aflate în proximitatea amplasamentului 

(centrul primei parcele - măsurat pe coronamentul digului - aflată la 16,5 m de axul 

coronamentului digului are coordonatele X: 367250.907 Y: 712694.328, centrul celei de-

a doua parcele, aflată la 16,65 m de axul coronamentului digului are coordonatele X: 

368827.753 Y: 710172.459), se vor întreprinde acțiuni pentru identificarea și înlăturarea 

speciilor alohtone și pe suprafața habitatului. Metodele de eliminare diferă în funcție de 

specie și sunt anexate studiului de evaluare adecvată;  

 

Măsurile propuse se vor implementa pe perioada recomandată (în faza de construcție sau 

de exploatare), iar monitorizarea implementării va fi în sarcina Titularului Acordului de mediu, 

putând atribui sarcina Antreprenorului (pentru faza de construcție) sau a Titularului Acordului de 

mediu/Beneficiarului (pentru faza de exploatare). Este obligatorie prezența unui expert 

biolog/ecolog sau a unui specialist pentru fiecare dintre grupele de animale/plante și habitate. 

Expertiza va fi dovedită cu CV-uri și recomandări, fiind necesară experiența în minim un proiect 

pe grup de animale sau plante/habitate (conform listei de măsuri). Experiența similară este dată 

de proiectele de inventariere specii și/sau habitate de interes comunitar, evaluarea stării de 

conservare a speciilor sau habitatelor de interes comunitar, monitorizarea speciilor sau 

habitatelor de interes comunitar, implementarea măsurilor de conservare pentru specii sau 

habitate de interes comunitar etc. 

 

4.3 Măsuri de refacere, la dezafectare 

Există elemente structurale care se propun a se dezafecta. Este vorba de zona în care se 

va restaura lunca inundabilă. Lucrările constau în construcția unor linii noi de diguri în spatele 

celor actuale și dezafectarea digurilor actuale pentru a lăsa cât mai mult teren pentru râuri, 

restabilind în acest mod conectivitatea laterală a cursului de apă. De asemenea, dezafectarea 
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batardoului utilizat pentru stocarea unei cantități importante de apă în acumularea Călinești intră 

la categoria lucrărilor care se vor dezafecta. Perioada de dezafectare este suprapusă cu perioada 

de realizare a lucrărilor, din acest motiv fiind și măsurile asemănătoare, astfel: 

Specii de pești de interes comunitar (Aspius aspius, Barbus carpathicus, Cobitis 

taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Romanogobio kesslerii, Romanogobio vladykovi, 

Rutilus pigus (syn. Rutilus virgo), Sabanejewia balcanica, Zingel streber) 

− În cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor 

întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi 

anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului; 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările în albie submerse în perioada de 

reproducere a peștilor; 

− Eventualele exemplare ale unor specii de interes comunitar pentru conservare extrase 

accidental împreună cu agregatele minerale vor fi eliberate imediat în mediul lor natural, 

indiferent de dimensiune sau specie; 

− Se vor respecta limitele impuse de Avizul de gospodărire a apelor; 

− Pentru limitarea poluării fonice se vor utiliza alternativ diverse utilaje în timpul optim de 

lucru; de asemenea, nu se vor efectua lucrări de extracție în intervalul de timp 19:00 – 

07:00; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Fiind vorba despre o specie predominant nocturnă, mai ales în cazul adulților, nu este 

permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate principală a țiparului 

Misgurnus fossilis; 

− Având în vedere că specia Misgurnus fossilis are capacitatea de a se deplasa pe uscat, 

indivizii ar putea să rămână în bălțile temporare de pe malul Turului până la căderea 

nopții. Astfel, mai ales în sezonul ploios când pot apărea bălți temporare în zona 

lucrărilor, se recomandă investigarea amplasamentului înaintea începerii lucrărilor în 

vederea identificării și relocării oricăror posibili indivizi prezenți; 

 

Specii de amfibieni și reptile de interes comunitar (Bombina bombina, Bombina 

variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus, Emys orbicularis) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În perioada 15 martie – 15 iulie sunt interzise lucrările din cadrul zonelor umede (bălți 

temporare sau permanente, pâraie, iazuri etc.) sau din imediata vecinătate (20 m) în 

perioada de reproducere a amfibienilor; 

− În perioada 1 iulie – 31 octombrie se permit lucrările doar după 

inventarierea/monitorizarea zonelor propuse și stabilirea absenței pontelor 

neeclozate/indivizilor tineri; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere este interzisă; în cazul distrugerii 

locurilor de reproducere aflate în afara perioadei active a amfibienilor, se recomandă 
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săparea gropilor în proximitatea amplasamentului în zonele care permit menținerea apei 

în vederea compensării suprafețelor afectate;  

− Dacă se observă ponte/cuiburi de Emys orbicularis, se vor opri lucrările, se va marca 

cuibul pentru monitorizare; lucrările vor fi permise doar după eclozarea ouălor și 

părăsirea cuibului de către juvenili. 

− Înainte de exploatare un expert biolog va inspecta amplasamentul pentru a evidenția 

prezența efectivelor sau a pontelor diferitelor specii (Emys orbicularis, Bombina 

bombina, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus); 

 

Specii de păsări de interes comunitar (din formularul standard al sitului) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de păsări, aceștia 

vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni 

atacurile câinilor hoinari sau a pisicilor hoinare, concomitent cu părăsirea zonei de către 

personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Pe fronturile de lucru aflate în proximitatea zonelor de cuibărit sau aglomerări cunoscute 

ale speciilor de păsări (ex. heleștee, pescării, stufăriș), se vor folosi panouri 

fonoabsorbante pentru limitarea perturbării acestora;  

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face 

doar după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între 

fronturile de lucru deschise de minimum 4 km; 

− Se vor sista lucrările pe timp de noapte pentru a nu deranja odihna speciilor de păsări; 

− Înainte de începerea lucrărilor, un biolog va inspecta amplasamentul proiectului și în 

eventualitatea în care observă cuiburi de păsări se vor lua măsuri de strămutare a acestora 

sau reprogramarea lucrărilor pe acel sector; 

 

Specii de mamifere de interes comunitar (Lutra lutra, Barbastella barbastellus, 

Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis dasycneme, Myotis 

emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rinolophus hipposideros) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă este interzisă; 
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− Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele 

sălbatice; 

− În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările permise, va limita 

folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot; 

− Personalul nu se va depărta de frontul de lucru; 

− La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, 

aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a 

preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă 

se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau 

individul rănit, se vor contacta Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Satu 

Mare și organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor 

sălbatice, avizate conform ANPM; 

− Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată 

perioada de desfășurare a lucrărilor; 

− Nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții, perioada de activitate a vidrei și 

liliecilor; 

− Se vor igieniza cursurile de apă pe amplasamentul și în proximitatea amplasamentului 

lucrărilor înainte și după finalizarea lucrărilor; 

− Înainte de exploatare se va inspecta amplasamentul pentru a se pune în evidenţă prezenţa 

diferitelor specii pentru a se evita deranjul acestora; 

− Lucrările suprapuse cu aria protejată se vor realiza astfel: vor exista mai multe fronturi de 

lucru operaționale concomitent care se vor desfășura pe sectoare cu o lungime de 100 m 

în albie, respectiv 300 m pe uscat, iar începerea activităților la un alt sector se va face 

doar după finalizarea sectorului anterior; Se va asigura o distanță în linie dreaptă între 

fronturile de lucru deschise de minimum 4 km; 

 

Habitate de interes comunitar (3150, 3160, 3260, 3270, 40A0*, 6120*, 6240*, 6410, 

6430, 6440, 6510, 9130, 91E0*, 91F0, 91M0, 91Y0, 92A0) și specii de plante (Eleocharis 

carniolica, Iris aphylla hungarica, Marsilea quadrifolia) 

− În zona unde habitatul 3150 este intersectat de amplasamentele propuse pentru relocarea 

digurilor, în vederea restaurării luncii inundabile a râului Tur, pentru realizarea acestor 

lucrări se vor urmări caracteristicile de relief locale sau digurile existente, astfel evitându-

se intersectarea canalului unde a fost semnalat habitatul; 

− În cazul identificării exemplarelor mature de Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa, 

Acer negundo sau Quercus rubra sau pâlcurilor de Reynoutria japonica se vor înregistra 

coordonatele locației lor, pentru înlesnirea activității de monitorizare post-implementare; 

− Reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a 

organizării de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în 

vigoare și cu folosirea speciilor de plante autohtone specifice zonei; 

− Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii 

care nu sunt elementele florei locale;  
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Specii de nevertebrate de interes comunitar (Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, 

Eriogaster catax, Euphydryas aurinia, Graphoderus bilineatus, Leptidea morsei, Lucanus 

cervus, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea teleius, Ophiogomphus cecilia, Unio 

crassus) 

− Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

− Recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea 

nevertebratelor; 

− Săpăturile se vor realiza strict dupa proiectul lucrării, astfel minimizând efectul asupra 

nevertebratelor cu dezvoltare subterană. 

 

Măsuri constructive şi organizatorice:  

− Utilităţile la frontul de lucru se asigură fără lucrări suplimentare; 

− Alimentarea cu energie electrică se face de la un generator mobil; 

− Alimentarea cu apă se asigură de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat; 

− Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile; 

− Colectarea deșeurilor rezultate de personalul angajat pentru realizarea lucrărilor va fi 

făcută de către un operator acreditat; 

− Deșeurile rezultate din construcții vor fi ridicate de pe amplasamentul proiectului și 

depozitate până la preluarea acestora de către un operator acreditat; 

− Fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi şi delimitate strict pentru a nu se extinde 

nejustificat în suprafețele învecinate; 

− Lucrările se vor realiza cu utilaje performante, silențioase şi mai puţin poluante pentru 

mediu. 

 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative 

adverse asupra mediului sunt:  

− Se vor alege cele mai noi (minimum anul 2016) și performante (minimum Euro 5) utilaje 

care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de 

carburant sunt mai scăzute; 

− Pentru prevenirea poluării apelor, efectuarea lucrărilor de întreținere a utilajelor se va 

face în afara ariilor naturale protejate, în ateliere specializate; 

− Nu se vor efectua lucrări de întreținere și/sau reparații la utilajele și mijloacele de 

transport în cadrul amplasamentului; personalul care exploatează utilajele va verifica 

funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat;  

− Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea 

șantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului 

asupra habitatelor și speciilor de importanţă comunitară; 

− Se recomandă reducerea vitezei de circulație pe drumurile balastate; 

− Se vor achiziționa combustibili corespunzători din punct de vedere calitativ; 

− Se vor efectua regulat revizii tehnice la mijloacele auto și utilaje, pentru ca emisiile să se 

încadreze în normele NRTA 4/1998; 
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− Deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va 

realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai 

mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; 

− Se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau 

afectarea stării de sănătate sau confort a populației ca urmare a activităților generatoare 

de praf și/sau zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația 

privind protecția mediului; 

− Deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un 

operator acreditat; 

− Deșeurile observate pe amplasamentul lucrărilor, suprapuse cu ariile naturale protejate, 

vor fi colectate și transportate în depozite conforme; 

− Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 10009/1988 privind 

Acustica în construcții. Acustica urbană - limitele admise ale nivelului de zgomot; 

− Abandonarea deșeurilor de orice fel în teren este strict interzisă; 

− Se vor amenaja toalete ecologice; antreprenorii vor asigura întreținerea acestora și 

vidanjarea regulată a lor, prin intermediul unei firme specializate; 

− În vederea conservării calității apei, se va limitarea poluarea fecalo – menajere și se 

interzice deversarea deșeurilor de orice natură; 

− Se vor respecta prevederile Regulamentului și ale Planului de management aprobat al 

sitului de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, ariei naturale protejate de interes 

național VII10 Râul Tur și rezervației naturale de interes județean Noroieni; 

− Se vor respecta prevederile avizului gestionarului ariilor naturale protejate; 

 

De asemenea, pentru refacerea organizărilor de șantier din proximitatea sau de pe 

teritoriul ariilor naturale protejate, se vor readuce la starea inițială, iar în cazul în care sunt 

necesare supraînsămânțări, acestea se vor realiza cu specii din flora locală. 

Nu este permisă introducerea de specii alohtone, ex: salcâm – Robinia peudoacacia, 

amorfă – Amorpha fruticosa, glădiță – Gleditsia triacanthos, Reynoutria japonica, cenușer – 

Ailanthus altissima, oțetar – Rhus typhina și altele.  
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Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu 

perioadele de reproducere/migrație ale speciilor de interes comunitar și perioadele de 

vegetație, astfel încât impactul să fie minim, în cadrul ariilor naturale protejate 

Perioada de realizare a activităților – verde 

Perioada critică a speciilor și habitatelor – roșu 

Tabel 27 - Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul: verde – se permit lucrările, roșu 

– se interzic lucrările (în funcție de tipul lucrării sau zonă), portocaliu – se permit lucrările, cu anumite 

restricții (în acest caz, după monitorizarea prealabilă a zonelor) 

                      Luni 

Grup 

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec 

Amfibieni   * * * * *      

Reptile (Emys 

orbicularis) 

    ** ** ** ** ** **   

Pești   ** ** ** ** **      

Mamifere             

Păsări    *** *** *** ***      

Plante             

*lucrările care se suprapun sau se află în proximitatea zonelor umede (bălți temporare sau 

permanente): 15 martie – 15 iulie 

**lucrările din albie (ex: prism de anrocamente, praguri de fund): 15 martie – 15 iulie (roșu), 1 

iulie – 31 octombrie (portocaliu), doar după monitorizarea zonelor 

***lucrările de eliminare a vegetației (1 aprilie – 15 iulie) sau de realizare a prismului de 

anrocamente în zona coloniilor/galeriilor speciilor Riparia riparia, Alcedo atthis și Merops 

apiaster (15 aprilie – 15 iulie) 
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5. Program de monitorizare a florei şi faunei în zona de impact 
 

Sarcina monitorizării biodiversității în perioada de efectuare a lucrărilor și în perioada de 

funcționare este în sarcina titularului Acordului de mediu (ABA Someș-Tisa), dar acesta poate fi 

atribuită Antreprenorului prin caietele de sarcini în faza de efectuare a lucrărilor. 

În perioada de realizare a lucrărilor, monitorizarea biodiversității se va realiza în principal 

pe fronturile de lucru și înainte de deschiderea acestora, pentru a putea pune în evidență prezența 

eventualelor specii de interes comunitar sau conservativ și pentru a preveni impactul asupra 

acestora (degradarea habitatelor, distrugerea adăposturilor/cuiburilor, mortalitate). Monitorizarea 

va fi efectuată de specialiști (biologi, ecologi sau similar), dar și de către personalul angajat al 

Antreprenorului, personal care va fi instruit în vederea protecției și conservării mediului. 

Flora și habitatele vor fi monitorizate înainte de deschiderea fronturilor de lucru, iar 

expertul implicat va recomanda menținerea pe picior a unor arbori cu rol ecologic important (ex: 

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, specii de Salix spp.) sau chiar extragerea lor în condiții de 

siguranță și instalarea lor după finalizarea lucrării sau în altă parte. De asemenea, va trebui să 

asigure protecție ecosistemelor din proximitate, în eventualitatea în care lucrările se pot extinde 

nejustificat. Monitorizarea înaintea deschiderii fronturilor de lucru are și rolul de a evita 

afectarea habitatelor umede de genul habitatelor 3150 sau 3160. În perioada de implementare a 

proiectului, observarea speciilor acvatice de interes comunitar (Marsilea quadrifolia, Eleocharis 

carniolica) pe amplasamentul proiectului care poate fi afectat de lucrări va presupune izolarea 

zonei și derularea activităților numai dacă este asigurată conservarea acestora. Pentru specia 

Marsilea quadrifolia, monitorizarea va avea în vedere și capacitatea speciei de a forma sporii de 

rezistență, de a rezista perioadelor mai lungi fără apă (perioada în care lacul este golit) sau de a 

observa presiunile cauzate de factorii externi (ex. animale domestice) o au asupra componentelor 

subterane. 

Este necesară monitorizarea nevertebratelor, în special a celor cu dezvoltare supraterană 

sau acvatică și se va realiza înainte de deschiderea fronturilor de lucru. Zonele importante din 

punct de vedere a diversității vor fi evitate și programate a se realiza după perioada de activitate 

a speciilor, în funcție de specificul acestora. De perioadele de interdicție în vederea desfășurării 

lucrărilor submerse vor beneficia speciile de nevertebrate acvatice.  

Amfibienii și reptilele nu vor fi monitorizați doar înainte de deschiderea fronturilor de 

lucru, ci și în timpul realizării lucrărilor pe fronturile de lucru deschise, herpetofauna putând 

apărea pe amplasament din zonele din proximitate în timpul ploilor sau după perioade în care din 

anumite cauze nu s-au desfășurat lucrări 2-3 zile, spre exemplu zilele de weekend sau sărbătorile 

legale. Zonele de interes pentru monitorizarea herpetofaunei sunt reprezentate de bălți și brațele 

moarte care aparțin fostului traseu al râului Tur, care pot fi afectate de lucrări, fie prin excavarea 

malului sau decolmatare sau aflate de-a lungul drumurilor tehnologice și de acces pe 

amplasament dar și cele aflate în proximitatea fronturilor de lucru (ex. aducerea la cotă sau 

supraînălțarea malurilor care se poate extinde sau afla în imediata vecinătate a bălților speciilor 

de amfibieni). Dacă în timpul desfășurării lucrărilor, habitatele potențial afectate conțin indivizi, 

aceștia vor fi relocați până la începerea lucrărilor care pot produce impact. De asemenea, 

personalul instruit anterior începerii lucrărilor, dar și pe perioada de desfășurare a acestora, va 

monitoriza vizual și drumurile de acces în perioadele cu ploi sau pe înserat (în perioada martie - 

septembrie) și la identificarea speciilor pe amplasament, va întreprinde acțiuni de evitare a lor, 
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iar dacă numărul este prea mare pentru a le evita, va întrerupe activitatea și o va relua doar după 

eliberarea drumurilor. 

Specialiștii responsabili cu monitorizarea vor evidenția prezența speciilor sau 

probabilitatea de apariție a speciilor și vor decide suspendarea activităților pe anumite sectoare 

sau fronturi de lucru dacă se constată adunări importante (ex: zone umede în perioada de 

reproducere, hibernacule șerpi). Reluarea activității se va face după eliberarea zonelor, fără a 

deranja în vreun fel efectivele (ex: la sfârșitul perioadei de reproducere, după ce speciile au 

eliberat bălțile, inclusiv mormolocii și juvenilii, după părăsirea hibernaculelor la venirea 

primăverii). Dacă lucrările vor degrada habitate importante pentru specii de herpetofaună, 

acestea vor fi compensate prin realizarea lor la aceleași dimensiuni și cu aceleași caracteristici în 

proximitatea celor afectate de lucrări, dar în locuri unde nu vor fi exercitate presiuni antropice și 

se asigură capacitatea de a le menține pe termen lung. 

Mamiferele vor fi și acestea monitorizate din prisma prevenirii impactului asupra lor sau 

habitatelor potențiale și adăposturilor, în momentul deschiderii fronturilor de lucru. 

Monitorizarea (specia de interes în acest caz este vidra – Lutra lutra) se va realiza în perioada de 

implementare a proiectului și este necesară pentru observarea adăposturilor speciei, care în 

perioada de vegetație sunt mai greu de observat. Dacă se vor observa adăposturi/galerii ale 

speciei (sau alte specii de mamifere), se va anunța observația dirigintelui de șantier și 

administratorului ariilor naturale protejate, iar lucrările vor fi oprite pe o distanță de 100 m 

amonte și aval. Continuarea lucrărilor va fi permisă de către expertul biolog doar după analiza 

situației și doar dacă lucrările nu vor afecta negativ indivizii. 

În cazul acestor specii este importantă și gestionarea deșeurilor menajere la nivelul 

fronturilor de lucru și ale organizărilor de șantier, existând posibilitatea ca o gestionare improprie 

să creeze premisele apariției și modificării comportamentului pentru unele specii de mamifere 

(ex: vulpe, bursuc, rozătoare etc.). 

Monitorizarea păsărilor se va face pe amplasamentul proiectului, dar și în aval sau 

amonte, pe râul Tur. Prezența specialiștilor se va face înainte de deschiderea fronturilor de lucru 

aferente proiectului, din perioada de pregătire a terenului și este necesară monitorizarea în 

vederea prevenirii apariției impactului negativ (ex: eliminarea vegetației, unde este cazul). 

Zonele importante de cuibărit (ex: colonii păsări acvatice, colonii aflate în malurile abrupte) vor 

fi evitate, iar la suprapunerea lucrărilor cu acestea, activitățile se vor suspenda, iar reluarea va fi 

posibilă doar după eliberarea naturală a acestor suprafețe de teren (ex. migrația păsărilor). Pentru 

lucrările aflate în proximitate cu zonele în care se constată adunări importante, se vor utiliza 

panouri fonoabsorbante. Monitorizarea va avea în vedere și capacitatea panourilor de a reduce 

impactul sonor, iar în cazul în care efectivele vor fi afectate, specialiștii pot decide sistarea 

activității. În timpul monitorizării ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca 

inferioară a Turului, la identificarea unui tip de impact care se manifestă asupra speciilor de 

păsări de interes comunitar (ex: turbiditate accentuată, surse de poluare accidentală etc.), 

activitățile din amonte care produc efectele se vor suspenda și se vor lua toate măsurile necesare 

de oprire a manifestării impactului asupra mediului în general și asupra ariei protejate și speciilor 

de păsări în mod particular.  

Pentru componenta cea mai afectată de proiect – peștii din lacul Călinești – monitorizarea 

ar trebui să se realizeze după golirea lacului, pentru a vedea ce specii au rămas la nivelul cuvetei 
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lacului, în timpul lucrărilor și după terminarea acestora, timp de 5 ani, pentru a observa eficiența 

planului de repopulare. Tot la nivelul acumulării, monitorizarea din perioada de realizare a 

lucrărilor are și rolul de a verifica starea de sănătate a indivizilor, capacitatea acestora de a 

rezista și acomoda la noile condiții, de a stabili nivelul suprapopulării și efectele negative care se 

pot manifesta. Specialiștii implicați vor putea recomanda și alte măsuri decât cele specificate în 

prezentul studiu, cum ar fi capturarea speciilor care nu sunt de interes conservativ și relocarea 

sau comercializarea acestora. În cazul speciilor de pești alohtone, odată ce efectivele sunt 

capturate, nu vor fi eliberate în niciun alt corp de apă. În cazul speciilor de pești de interes 

comunitar sau conservativ capturate accidental, vor fi eliberate în același loc de unde au fost 

prinse. Aceste măsuri vor avea în vedere și importanța acestora pentru prădători. Tot pe perioada 

în care acumularea este golită, se va asigura paza acesteia 24/24 de ore în vederea prevenirii 

activității de braconaj.    

De asemenea, monitorizarea cursului de apă (din cauza lucrărilor în albie) este necesară 

pentru a stabili exact impactul proiectului asupra ihtiofaunei, cât și capacitatea de revenire a 

acesteia în urma finalizării lucrărilor și implementarea măsurilor de prevenire/reducere a 

efectelor negative. Perioada din an optimă pentru derularea activității este martie – septembrie, 

excepțional mergând până în octombrie – noiembrie dacă temperatura o permite. Vor fi luați în 

considerare și parametri fizico-chimici în evaluarea impactului lucrărilor în momentul realizării 

monitorizării. 

Pentru evitarea blocării cursului de apă, se recomandă monitorizarea vizuală frecventă (o 

dată pe săptămână). Aceasta se poate face și cu personal propriu al Beneficiarului sau 

Constructorului.  

În perioada de funcționare a investiției, monitorizarea vegetaţiei și a florei se va face, 

desigur, în funcție de specificul habitatului și perioadei de vegetație. Aceasta implică în special 

campanii de teren (două-trei) în perioada aprilie-iulie, perioadă optimă de studiu pentru 

majoritatea categoriilor de specii. De asemenea, sunt necesare observaţii în teren (cel putin două-

trei) în lunile martie-aprilie, pentru plantele care apar primăvara devreme, și o verificare în 

august-octombrie pentru cele care înfloresc toamna. În acest fel se va forma o imagine suficient 

de clară asupra vegetaţiei şi florei din zonă.  

De asemenea, monitorizarea florei se va face ținând cont de prezența speciilor invazive. 

Se vor observa zonele în care au rămas pe picior arborii sau tufărișurile invazive și a lăstarilor 

nou apăruți în teritoriile cu soluri nude sau lucrări recente. Monitorizarea propagării speciilor 

invazive se va realiza pe perioada post-implementare timp de 3 ani. Dacă se observă prezența lor, 

se vor implementa măsuri pentru eliminare. 

Speciile de pești vor fi monitorizate pe perioada de realizare a lucrărilor și post-

implementare timp de 3 ani. Locațiile exacte în care se propune monitorizarea va fi atașată 

prezentului capitol. Stațiile de monitorizare se suprapun cu zonele cu lucrări propuse, dar în 

același timp și cu monitorizarea efectuată pe perioada de desfășurare a procedurii de mediu 

(studiul de evaluare a impactului asupra peștilor). Dacă se observă pierderi neașteptate ale 

speciilor, atunci vor fi necesare măsuri active din partea Beneficiarului. Măsurile active pot 

consta în monitorizarea și curățarea blocajelor identificate pe cursurile de apă și căderile din 

anrocamente, igienizarea cursurilor de apă, eliminarea punctelor de poluare identificate, mergând 

chiar până la repopularea cu specii de pești autohtone sau de interes comunitar, în funcție de 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 206 

Rev.0 06.2021 

 

 

speciile afectate. Programul de repopulare atașat prezentului studiu este opțional și va fi 

implementat doar la recomandarea specialiștilor ihtiologi care vor efectua monitorizarea 

speciilor de pești. 

Pentru insecte, alte nevertebrate (miriapode, arahnide, gasteropode), amfibieni şi reptile, 

sunt suficiente 4-5 campanii de teren, în perioada martie – august (excepție octombrie pentru 

Emys orbicularis) și se va avea în vedere în principal zonele umede aflate în proximitatea 

lucrărilor finalizate sau a celor nou-create (dacă a fost cazul). Amfibienii și reptilele vor fi 

monitorizate în perioada de funcționare timp de 3 ani. 

Pentru păsări sunt necesare campanii lunare pe întregul amplasament al proiectului pentru 

a putea surprinde dinamica sezonieră a populaţiilor acestor specii, aici intrând perioadele de 

cuibărit și creștere a puilor, de migrație, iernat sau observații asupra prezenței speciilor rezidente 

pe tot anul. Rezultatele monitorizării din faza de implementare vor fi comparate cu cele din 

perioada de construcție sau pre-construcție (din prezentul studiu) și vor fi interpretate în acest 

sens.  

Efectivele de vidră vor fi monitorizate în primul rând în timpul iernii, pentru a permite 

observarea urmelor acestora, fiind perioada optimă de realizare a observațiilor, dar și în lunile 

aprilie-octombrie. Deplasări frecvente ale expertului biolog se vor face în perioada de post-

implementare timp de 3 ani. Speciile de interes pentru activitate sunt vidra – Lutra lutra și 

castorul – Castor fiber. Acesta din urmă nu a fost identificat pe amplasament, dar este posibilă 

expansiunea teritorială a populațiilor în viitor. În ultimii ani, urme ale prezenței au fost observate 

în amonte de acumularea Călinești. 

De asemenea, se recomandă pregătirea înaintea ieșirilor pentru monitorizare a unor fișe 

de observare pentru fiecare grup de specii/habitate de interes comunitar și completarea acestora 

în momentul observărilor. Fișele de observație pot fi și digitale și vor conține următorii parametri 

urmăriți: locație, specie, număr de indivizi, tipul observației (ex: observație directă, amprente, 

cântec etc.) și comportament (hrănire, în zbor, la cuib/adăpost etc.), presiunile și amenințările 

identificate asupra obiectivelor de interes. Pentru fiecare grup taxonomic sau tip (floră, faună sau 

habitate) se vor menționa și alți parametri specifici care vor rămâne la latitudinea specialistului 

care asigură monitorizarea. În perioada de funcționare, fișele de monitorizare vor conține 

minimul parametrilor investigați din perioada de construcție, putând fi adăugați și alții. 

În cazul în care monitorizările desfășurate în oricare dintre cele 2 perioade ale proiectului 

identifică anumite presiuni sau surse de impact care nu au fost tratate în studiile realizate în 

cadrul procedurii de mediu, experții vor recomanda măsuri de reducere sau eliminare a 

impactului. În funcție intensitatea impactului, experții pot considera ca fiind necesare adoptarea 

măsurilor în mod prioritar, astfel că vor notifica direct Titularul acordului de mediu și/sau 

Constructorul în paralel cu ANANP și APM SM, fără a mai aștepta depunerea rapoartelor 

trimestriale sau anuale (după caz). 

Mai mult, este recomandată analiza integrată a datelor colectate cu ocazia monitorizării 

speciilor acvatice (pești, nevertebrate, vidră) și a stării habitatelor ripariene cu a indicatorilor 

monitorizați de către Beneficiar pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă 

(macronevertebrate acvatice, fitobentos etc.) prin Directiva Cadru Apă. 

În cazul dezafectării componentelor proiectului, rămân valabile prevederile monitorizării 

din perioada de execuție. 



 

 

 

Tabel 28 - Eșalonarea perioadelor pentru monitorizarea speciilor și habitatelor de interes comunitar sau specii invazive, în cazul florei, reprezentând 

perioadele optime, respectiv suboptime de monitorizare  

                                  Luna 

Grup 
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul.  Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. 

Plante și Habitate             

Floră – specii invazive             

Mamifere             

Amfibieni             

Reptile             

Pești             

Nevertebrate             

Păsări             

 

Tabel 29 - Program de monitorizare a biodiversității 

Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

1 

Specii de plante 

și habitate 

(inclusiv specii 

invazive) 

Perioada de 

execuție  

Aprilie – 

octombrie 

pentru 

habitatele și 

speciile de 

interes 

comunitar, 

respectiv tot 

anul pentru 

speciile de 

plante invazive 

Bilunar Fronturile de lucru 

deschise și în imediata 

vecinătate a acestora 

(100 m), la care se 

adaugă coada lacului 

(pentru habitatele 3160, 

3150 și specia Marsilea 

quadrifolia) 

Identificarea 

zonelor cu 

habitate sau specii 

de plante de 

interes comunitar 

posibil a fi 

afectate, specii 

invazive instalate, 

speciile 

identificate, 

acoperire, presiuni 

și amenințări 

3150, 3160, 3270, 

91E0*, 92A0, 

Marsilea 

quadrifolia, 

Eleocharis 

carniolica, specii 

invazive 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

componentele 

de interes 

comunitar sau 

personalul 

instruit al 

Executantului 

pentru 

monitorizarea și 

eliminarea 

speciilor 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

invazive 

Perioada de 

funcționare – 5 

ani 

Perioada de 

funcționare 

Lunar Fronturile de lucru 

închise, coada lacului 

(pentru habitatele 3160, 

3150 și specia Marsilea 

quadrifolia) și cele 2 

parcele 91E0* de pe 

pârâul Talna 

Identificarea 

zonelor cu specii 

invazive instalate, 

speciile 

identificate de 

interes 

conservativ și 

invazive, 

acoperire, presiuni 

și amenințări 

Specii invazive și 

flora de interes 

conservativ, inclusiv 

capacitatea de 

revegetare a 

digurilor, prismului 

de anrocamente și 

de refacere a 

habitelor de interes 

comunitar de la 

coada lacului 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personalul 

instruit al ABA 

Someș-Tisa 

pentru 

monitorizarea și 

eliminarea 

speciilor 

invazive 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioade de 

dezafectare 

Perioada de 

dezafectare 

Bilunar Întreg amplasamentul 

proiectului 

Identificarea 

zonelor cu 

habitate sau specii 

de plante de 

interes comunitar 

posibil a fi 

afectate, specii 

invazive instalate, 

speciile 

identificate, 

acoperire, presiuni 

și amenințări 

3150, 3160, 3270, 

91E0*, 92A0, 

Marsilea 

quadrifolia, 

Eleocharis 

carniolica, specii 

invazive 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

componentele 

de interes 

comunitar sau 

personalul 

instruit al 

Executantului 

pentru 

monitorizarea și 

eliminarea 

speciilor 

invazive 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

2 Mamifere 

Perioada de 

execuție 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru, 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere, 

fronturile de lucru 

deschise, amonte și aval 

pe o distanță de 50 m 

Adăposturi ale 

speciilor, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

Lutra lutra, speciile 

de chiroptere și 

posibil Castor fiber 

 

Expert 

biolog/ecolog  

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

fronturile de 

lucru 

deschise și 

organizările 

de șantier 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

funcționare – 3 

ani 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Lunar Sectorul de curs de râu 

Tur de la acumularea 

Călinești (inclusiv) până 

la frontieră 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Lutra lutra, speciile 

de chiroptere și 

posibil Castor fiber 

 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personal 

instruit al ABA 

Someș-Tisa 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Tot anul, 

predominant 

noiembrie - 

martie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru, 

fronturile de 

lucru 

deschise și 

organizările 

de șantier 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere, 

fronturile de lucru 

deschise, amonte și aval 

pe o distanță de 50 m 

Adăposturi ale 

speciilor, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Lutra lutra, speciile 

de chiroptere și 

posibil Castor fiber 

 

Expert 

biolog/ecolog  

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

3 
Amfibieni și 

reptile 

Perioada de 

execuție  

Martie - 

Septembrie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere sau 

deschise 

Identificarea 

zonelor umede, 

speciile 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

Bombina variegata,  

Bombina bombina, 

Triturus cristatus, 

Triturus dobrogicus, 

Emys orbicularis  

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

fronturile de 

lucru în curs de 

deschidere, 

personalul 

Executantului 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

presiuni și 

amenințări 

pentru 

monitorizarea 

vizuală a 

fronturilor de 

lucru deschise 

sau a căilor de 

acces unde pot 

apărea 

amfibieni și 

reptile 

Perioada de 

funcționare – 3 

ani 

Martie - 

Septembrie 

Lunar Zonele umede din 

proximitatea lucrărilor 

sau cele nou-create 

Zonele umede 

identificate 

anterior, speciile 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări asupra 

speciilor și 

habitatelor 

Bombina variegata,  

Bombina bombina, 

Triturus cristatus, 

Triturus dobrogicus, 

Emys orbicularis 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Martie - 

Septembrie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru în 

curs de deschidere sau 

deschise 

Identificarea 

zonelor umede, 

speciile 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

Bombina variegata,  

Bombina bombina, 

Triturus cristatus, 

Triturus dobrogicus, 

Emys orbicularis  

Expert 

biolog/ecolog 

pentru 

fronturile de 

lucru în curs de 

deschidere, 

personalul 

Executantului 

pentru 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

amenințări monitorizarea 

vizuală a 

fronturilor de 

lucru deschise 

sau a căilor de 

acces unde pot 

apărea 

amfibieni și 

reptile 

4 Pești 

Perioada de 

execuție  

Martie - 

Septembrie 

Bilunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

lunar prin 

pescuit 

științific 

Monitorizare vizuală pe 

fiecare front de lucru 

din albie deschis, în curs 

de deschidere sau 

finalizat, respectiv 

monitorizare prin 

pescuit științific în 

următoarele puncte:  

X: 375130   Y: 705308 

X: 366363   Y: 722628 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

X: 367309   Y: 714432 

X: 360014   Y: 714904 

X: 356999   Y:716161 

X: 351293   Y: 716985 

X: 346956   Y: 719016 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări; în 

cazul punctelor de 

monitorizare de 

pe lac, nivelul 

suprapopulării și 

stării de sănătate a 

indivizilor 

capturați 

Aspius aspius, 

Barbus carpathicus, 

Cobitis taenia, 

Misgurnus fossilis, 

Rhodeus amarus, 

Romanogobio 

kesslerii, 

Romanogobio 

vladykovi, Rutilus 

pigus, Sabanejewia 

balcanica, Zingel 

streber 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific, 

respectiv 

personalul 

Executantului/ 

Antreprenorului 

pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale pe 

cursurile de apă 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

funcționare – 5 

ani 

Tot anul 

pentru 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

Lunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

semestrial 

Monitorizare vizuală pe 

cursurile de apă 

implicate în proiect, 

respectiv monitorizare 

prin pescuit științific în 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

Aspius aspius, 

Barbus carpathicus, 

Cobitis taenia, 

Misgurnus fossilis, 

Rhodeus amarus, 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific, 

respectiv 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizare 

către APM 

SM și 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

Martie – 

Septembrie 

pentru pescuit 

științific 

prin pescuit 

științific 

următoarele puncte: 

X: 375130   Y: 705308 

X: 366363   Y: 722628 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

X: 367309   Y: 714432 

X: 360014   Y: 714904 

X: 356999   Y:716161 

X: 351293   Y: 716985 

X: 346956   Y: 719016 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Romanogobio 

kesslerii, 

Romanogobio 

vladykovi, Rutilus 

pigus, Sabanejewia 

balcanica, Zingel 

streber 

personalul ABA 

Someș-Tisa 

pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale pe 

cursurile de apă 

ANANP 

Dezafectarea 

batardoului 

Dezafectarea 

batardoului 

dacă se 

realizează în 

perioada 

martie – 

septembrie, 

excepțional 

martie – 

octombrie, fără 

a se dubla cu 

activitatea din 

perioada de 

construcție 

Conform 

perioadei de 

construcție 

Următoarele puncte: 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

 

Asemănători 

perioadei de 

construcție 

Barbus carpathicus, 

Aspius aspius, 

Cobitis taenia 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Martie - 

Septembrie 

Bilunar 

monitorizare 

vizuală, 

respectiv 

lunar prin 

pescuit 

științific 

Monitorizare vizuală pe 

fiecare front de lucru 

din albie deschis, în curs 

de deschidere sau 

finalizat, respectiv 

monitorizare prin 

pescuit științific în 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

Aspius aspius, 

Barbus carpathicus, 

Cobitis taenia, 

Misgurnus fossilis, 

Rhodeus amarus, 

Romanogobio 

kesslerii, 

Expert 

biolog/ecolog 

pentru pescuit 

științific, 

respectiv 

personalul 

Executantului/ 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

următoarele puncte: 

X: 375130   Y: 705308 

X: 366363   Y: 722628 

X: 373331   Y: 711720 

X: 371318   Y: 712680 

X: 367309   Y: 714432 

X: 360014   Y: 714904 

X: 356999   Y:716161 

X: 351293   Y: 716985 

X: 346956   Y: 719016 

amenințări Romanogobio 

vladykovi, Rutilus 

pigus, Sabanejewia 

balcanica, Zingel 

streber 

Antreprenorului 

pentru 

monitorizarea 

vizuală și 

evitarea 

barierelor 

transversale pe 

cursurile de apă 

5 Nevertebrate 

Perioada de 

execuție  

Martie – 

August 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide în 

următoarele 2 săptămâni 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Coenagrion 

ornatum, 

Graphoderus 

bilineatus, 

Ophiogomphus 

cecilia, Unio 

crassus 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Martie – 

August 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide în 

următoarele 2 săptămâni 

Specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Coenagrion 

ornatum, 

Graphoderus 

bilineatus, 

Ophiogomphus 

cecilia, Unio 

crassus 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

6 Păsări 

Perioada de 

execuție  

Tot anul, 

predominant 

aprilie - iulie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide în 

următoarele 2 săptămâni  

Zone importante 

de cuibărit, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

Speciile din 

formularul standard 

al sitului 

ROSPA0068 Lunca 

inferioară a Turului, 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 
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Nr. 

crt. 

Descriere 

obiectiv 

monitorizat 

Etapa de 

implementare 

a proiectului 

Perioada de 

monitorizare 
Frecvență Locație 

Parametri 

monitorizați 

Habitate/Specii 

abordate 

Responsabil cu 

monitorizarea 

Raportare 

către 

lucru observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

în special Alcedo 

atthis, Riparia 

riparia, Merops 

apiaster 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

funcționare – 3 

ani 

Tot anul Lunar Sectorul de râu Tur între 

acumularea Călinești 

(inclusiv) și frontieră, 

dar și pârâul Talna 

cuprins în aria protejată  

Zone importante 

de cuibărit, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Speciile din 

formularul standard 

al sitului 

ROSPA0068 Lunca 

inferioară a Turului, 

în special Alcedo 

atthis, Riparia 

riparia, Merops 

apiaster 

Expert 

biolog/ecolog 

sau personal 

instruit al ABA 

Someș-Tisa 

Rapoarte 

anuale de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

Perioada de 

dezafectare 

Tot anul, 

predominant 

aprilie - iulie 

Bilunar, 

înainte de 

deschiderea 

fronturilor de 

lucru 

Fronturile de lucru 

propuse a se deschide în 

următoarele 2 săptămâni  

Zone importante 

de cuibărit, specii 

identificate, 

număr de indivizi 

observați, tipul 

observației, 

comportament, 

presiuni și 

amenințări 

Speciile din 

formularul standard 

al sitului 

ROSPA0068 Lunca 

inferioară a Turului, 

în special Alcedo 

atthis, Riparia 

riparia, Merops 

apiaster 

Expert 

biolog/ecolog 

Rapoarte 

trimestriale 

de 

monitorizare 

către APM 

SM și 

ANANP 

 



 

 

 

6. Metode utilizate de evaluare 
Pentru realizarea prezentului studiu de evaluare adecvată pentru suprafaţa de teren aflată 

pe teritoriul ariilor protejate pe care urmează a se desfășura proiectul, precum și pentru 

identificarea tipurilor de specii și habitate de interes comunitar aflate de-a lungul traseului din 

interiorul ariilor protejate, s-au realizat mai multe campanii de teren, atât în perioada de activitate 

a speciilor, cât și în afara ei, în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019 și mai 2021.  

În cadrul ieșirilor în teren, fiecare observație/stație de observație asupra speciilor de faună 

de interes comunitar sau conservativ s-a marcat cu aparatul GPS Garmin 64s, la fel și traseul 

parcurs de-a lungul obiectelor/obiectivelor de investiții. De asemenea, s-a folosit și camera foto 

Canon EOS 80D, împreună cu obiectivele 18-55 mm și 150-600 mm pentru a certifica prezența 

și identificarea corectă a speciilor aflate la distanțe mai mari.  

Pentru identificarea habitatelor s-a realizat conexiunea dintre speciile de plante 

identificate în teren și hărțile de distribuție ale habitatelor din aria protejată ROSCI0214 Râul 

Tur. De asemenea, s-a consultat Planul de management al sitului de importanță comunitară 

ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0068 Lunca Inferioară a 

Turului, ariei naturale protejate de interes național VII.10 Râul Tur și rezervației naturale de 

interes județean Noroieni și baza de date privind distribuția speciilor și habitatelor de interes 

comunitar pusă la dispoziție de fostul custode al siturilor – Societatea Carpatină Ardeleană Satu 

Mare. Acesta a fost implicat de la început în stabilirea măsurilor verzi și structurale ale 

proiectului, pentru a respecta prevederile Planului de management și de a permite implementarea 

măsurilor verzi cu cea mai mare eficiență în îmbunătățirea unor condiții de mediu pentru speciile 

sau habitatele de interes conservativ. 

După analiza anexelor cartografice și a distribuției speciilor și habitatelor, în analiza 

acestui studiu s-a avut în vedere și cele mai recente ortofotoplanuri (pentru confirmarea prezenței 

unor habitate, studiul de fundamentare a planului de management fiind realizat în perioada 2012-

2013) și starea de conservare a speciilor și habitatelor sau sensibilitatea acestora la elementele 

antropice și influența acestora asupra factorilor de mediu. 

O atenție deosebită a fost acordată impactului asupra speciilor de pești, astfel că s-a 

efectuat inventarierea speciilor prin pescuit științific prin metoda pescuitului electric pe baza 

autorizației de pescuit științific nr. 21/30.10.2019 eliberată de către Agenția Națională pentru 

Pescuit și Acvacultură. S-au selectat zone de pescuit în ariile de interes pentru proiect, iar 

localizarea efectivă a stațiilor de pescuit a fost aleasă de experți, în teren. 

Aparatul de electronarcoză emite un curent slab ce amețește peștii pentru o scurtă 

perioadă de timp pentru a putea fi prinși și măsurați, astfel încât aceștia să revină în mediul 

natural cât mai repede. 

Peștii colectați se păstrează în vase cu apă până la realizarea activităților de inventariere, 

determinare a speciilor, completarea fișelor biologice ihtiologice.  

De asemenea, se ia în calcul și influenţa factorilor abiotici (naturali și antropici) ce vor 

putea fi observați asupra speciilor de pești urmărite.  

Aceste activități se realizează cu viteză mare, în așa fel încât peștii să nu fie stresați, iar 

după efectuarea măsurătorilor se eliberează înapoi în habitatul acvatic. 
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Pe baza datelor colectate și inventariate considerate date primare de teren se determină 

diversitatea ihtiofaunistică pe specii exprimată în abundența relativă pe stații.  

Pentru celelalte grupe de animale (amfibieni, reptile, păsări și mamifere), inventarierea s-

a realizat pe baza transectelor și a punctelor fixe. În principal s-a urmărit accesul din diferite 

locuri de-a lungul drumurilor județene limitelor ariilor naturale protejate spre malul râului și 

pâraielor din interiorul ariilor. Astfel, s-a pus accentul pe locațiile propuse pentru lucrări, 

reprezentând meandrele râului Tur pentru realizarea prismului de anrocamente, dar și a digurilor 

noi propuse – digul de contur al polderului Dimoșag și cele 4 suprafețe în care se va reda terenul 

râului.  

De asemenea au fost consultate articole de specialitate, în vederea evaluării impactului 

lucrărilor împotriva inundațiilor asupra habitatelor și speciilor și stabilirea unor măsuri de 

reducere a impactului în cunoștință de cauză. Pentru a se evalua impactul asupra stării de 

conservare a speciilor și habitatelor și a se întelege mai bine de către persoanele/specialiștii aflați 

în procedura de autorizare de mediu, dar și de către public, s-au realizat o matrice de intrepretare 

a semnificației impactului și de apreciere a magnitudinii lui, prin folosirea a 7 grupe de impact.  

Astfel, fiecărei specii de interes comunitar de pe lista de specii de interes comunitar a 

formularului standard, sau pe lista Planului de management, i s-a stabilit un posibil impact în 

cadrul subcapitolelor 3.2 Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul, 3.3 

Impactul rezidual din implementarea proiectului propus și 3.4 Impactul cumulativ din 

implementarea proiectului propus. Ultima secțiune conține situația evaluării impactul global 

asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar din cadrul siturilor ROSCI0214 Râul Tur, 

respectiv ROSPA0068 Lunca Inferioară a Turului, cu implementarea măsurilor de prevenire și 

reducere a impactului, dar și cumulativ cu alte proiecte propuse aprobate sau în curs de aprobare.  

Prin prezentul studiu, s-a elaborat și un set de măsuri de conservare care sunt 

recomandate a se respecta/implementa pe toată durata de executare a lucrărilor, dar și după 

finalizarea acestora, în funcție de specificul zonei sau al lucrărilor. Măsurile au în vedere 

prevenirea sau reducerea efectelor negative. Printre categoriile de impact, s-a estimat și impactul 

rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de prevenire/reducere a impactului asupra 

speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

Impactul asupra speciilor și habitatelor a avut în vedere aria de distribuție a acestora, 

ecologia și etologia, amplasamentul proiectului, cerințele minime față de factorii de mediu, dar și 

studiile de specialitate sau opinia experților implicați în acest studiu.  

 

7. Concluzii 
Observațiile din teren efectuate pentru realizarea prezentului studiu au avut un rol 

hotărâtor în estimarea impactului asupra speciilor, habitatelor sau siturilor de interes comunitar. 

Trebuie menționat că proiectul poate fi considerat de importanță locală și regională având în 

vedere obiectivul acestuia și anume prevenirea inundațiilor pentru zonele de intravilan de pe cele 

3 cursuri de apă: Tur, Turț și Talna. 

În această variantă a proiectului, lucrările reduse ca intensitate sau amplitudine și 

măsurile propuse în cadrul prezentului studiu asupra unor grupuri de specii (în special acvatice) 

reduc impactul și îl aduc într-o categorie care face posibilă implementarea lui fără pierderi sau 
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extincții locale pe termen scurt și lung a unor specii sau habitate de interes comunitar sau 

conservativ. 

În cadrul studiului realizat pentru identificarea speciilor de pești și evaluarea impactului 

proiectului asupra acestora s-au identificat o serie de măsuri care implementate, vor situa efectele 

negative la un nivel nesemnificativ, permițând astfel implementarea proiectului. De asemenea, 

printr-un program de golire și reumplere a lacului bine stabilit și un sistem de repopulare 

ulterioară finalizării proiectului (opțional, implementat la recomandarea specialiștilor implicați în 

monitorizare), biocenozele din acumulare pot fi restaurate într-o perioadă medie de timp. Trebuie 

menționat totuși că lacul nu este reprezentativ pentru aria naturală protejată ca habitat natural al 

speciilor de pești de interes comunitar pentru care s-a instituit situl ROSCI0214 Râul Tur. În 

principal, speciile pentru care s-a desemnat aria protejată sunt specii de râu de câmpie care s-au 

adaptat caracteristicilor locale ale acumulării, în unele locuri fiind asemănătoare. În acest sens, 

impactul golirii lacului nu va duce la pierderea unor efective importante de pești din acumulare 

sau reducerea semnificativă a habitatului speciilor de pești de interes conservativ. Prin scăderea 

nivelului apei prin uzinare, pe lângă pierderea directă a efectivelor prin grupul electrogen al 

MHC-ului Călinești, apare și posibilitatea pierderii indirecte a peștilor printr-o creștere a 

efectivelor de păsări, reptile, vidră care pot prăda populațiile captive în masa apei. Prădarea 

peștilor (și a macronevertebratelor acvatice) previne în același timp alterarea parametrilor de 

calitate ai apei cauzate de suprapopulare. 

Celelalte specii vor fi și ele ușor afectate de lucrări, mai ales păsările prin eliminarea 

vegetației pentru pregătirea terenului în vederea realizării anumitor lucrări. Au fost propuse 

măsuri pentru reducerea impactului negativ și pentru acest grup, în principal prin interzicerea 

tăierii vegetației în perioada cuibăritului și creșterii puilor de păsări. Astfel se previne pierderea 

generației tinere (ouă, pui sau juvenili) și se asigura succesul reproductiv asemănător stării 

inițiale. 

În cazul amfibienilor și reptilelor de interes comunitar, habitatele umede utilizate în 

perioada de reproducere sunt distribuite pe suprafețe întinse în proximitatea digurilor, de o parte 

și de alta a acestora. Astfel, impactul negativ evaluat în urma studiilor de teren era relativ ridicat, 

fiind necesare măsuri de preveni și atenuare a impactului, iar în funcție de condițiile specifice din 

teren, chiar de compensare a unor potențiale pierderi de habitat. 

Se poate considera că prin implementarea măsurilor propuse, prin stricta supraveghere a 

lucrărilor în momentul realizării lor și prin monitorizarea biodiversității în tot acest timp, se 

poate implementa proiectul fără să existe extincții (locale sau generale) pentru niciuna dintre 

speciile de interes comunitar, conservativ sau neconservativ, scăderi ale biodiversității specifice 

sau pierderi semnificative de suprafețe a habitatelor de interes comunitar sau habitate potențiale 

pentru speciile mai sus amintite. Nu trebuie uitat nici de regimul de arie naturală protejată de 

interes național cu care siturile Natura 2000 se suprapun. 

Mai mult, unele măsuri vor continua să fie implementate și după finalizarea lucrărilor – 

ex. eliminarea speciilor invazive, pentru a reduce orice formă de impact în perioada de 

funcționare a investiției. 
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2. Prism de anrocamente – modalitate de realizare 

Zona ripariană și problema eroziunii malurilor 

”Sistemele ripariene funcționează în beneficiul multor specii, ecosistemului și sunt 

esențiale pentru populațiile durabile” (Walter, 2005) și „sunt esențiale pentru a susține un mediu 

natural care funcționează bine”. Un sistem riparian sănător este un mediu care oferă protecție 

habitatului riparian, malurilor râului, proprietăților fizico-chimice ale apei și integrității cursului 

de apă. O zona ripariană care funcționează corect este importantă din mai multe motive: poate 

reduce energia fluxului și minimiza eroziunea; filtrează poluanții de la scurgerea suprafeței prin 

biofiltrare; reține sedimentele și resturile lemnoase, care ajută la reconstruirea malurilor în zonele 

de acumulare și oferă diversitate de habitat și o sursă importantă de nutrienți acvatici. O zonă 

ripariană care funcționează în mod natural are un aspect estetic plăcut și are un efect pozitiv 

asupra vieții sălbatice și a comunităților acvatice. 

În timp ce eroziunea poate provoca probleme potențiale pentru pești, în special în 

locațiile cu înălțime înaltă, instalarea de coajă duce la alte probleme, mai importante. Atunci 

când consolidarea malurilor se realizează cu lucrări având structură rigidă din beton sau zidărie 

de piatră, o rezultatul final este de obicei un mal uniform, neted și cu grad redus de complexitate. 

Acest lucru înseamnă că nu există zone de vegetație nici în apă, nici în zona de mal, lăsând 

peștele în pericol de prădare. În plus, lipsa diversității de pe malul râului privează fauna acvatică 

de refugiu în perioadele cu apă mare. Consolidarea malurilor cu structuri rigide cauzează și alte 

probleme, deși mai puțin importante. În zonele cu vegetație scăzută, atunci când sunt expuse la 

lumina directă a soarelui, zidurile de beton sau piatra simplă pot reflecta lumina în apă, ceea ce 

crește temperaturile apei într-un grad nesănătos pentru pești.  

Pe măsură ce tehnologiile și tehnicile au avansat în găsirea modalităților de a proteja 

populația și așezările de efectele eroziunii râurilor, s-a constatat că doar modernizarea sau 

construirea unor structuri artificale mai robuste nu sunt suficiente pentru obținerea unor beneficii 

pe termen lung, ci este necesară o abordare integrată și folosirea mecanismelor de reglare de care 

dispune mediul natural, cu intervenții minime. Astfel, pe măsură ce efectele măsurilor 

antierozionale tradiționale, de tipul structurilor artificiale rigide s-au făcut simțite, tehnicile nou-

introduse au preluat tot mai multe elemente din funcționalitatea mediului natural. 

Bio-tehnologiile, însămânțările, plantările controlate și realizarea barierelor de bușteni 

sunt doar câteva din soluțiile care au avut succes în oprirea eroziunii, menținerea terenurilor și în 

creșterea gradului de siguranță. 

Există o mare varietate de tipuri de lucrări utilizate în refacerea cursurilor degradate și a 

malurilor erodate ale râurilor. Tratamentul biotehnic al solului și tratamentele biotehnice pot fi la 

fel de eficiente ca soluțiile tradiționale de inginerie pentru eroziunea malurilor. În cazul în care 

vegetația este utilizată pentru stabilizarea malurilor degradate, avantajele adăugate sunt cele 

legate de îmbunătățirea habitatelor riverane, fapt ce constituie un argument solid pentru 

încurajarea încorporarii acestor tehnici în proiectele de construcții. 

 

Prismul din anrocamente vegetat 

Prismul de anrocamente vegetat încorporează o combinație de rocă și vegetație autohtonă 

sub formă de butași vii. Acestea pot fi plantate împreună cu roca pozată cu scopul de a proteja 
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malurile cursurilor de apă de eroziune. Plantarea vegetației autohtone va îmbunătăți habitatul 

acvatic prin crearea de umbra, prin acoperirea și aport de mici resturi organice în cursul de apă. 

În cele mai multe cazuri, realizarea prismului de anrocamente vegetat nu necesită adoptarea unor 

măsuri suplimentare de refacere a habitatului. De asemenea, oferă un plus de protecție malurilor 

râului prin dezvoltarea masei radiculare. Totodată, aplicarea vegetației pe prismul din 

anrocamente oferă un plus estetic lucrării. 

Există mai multe mecanisme prin care vegetația poate să contribuie la combaterea 

eroziunii malurilor: 

− prin sistemul său de rădăcini, ajută la menținerea structurii compacte a solului; 

− vegetația expusă (tulpini, ramuri și frunziș) crește rezistența la curgere și reduce viteza 

locală a undei, determinând disiparea energiei acesteia;  

− încetinește infiltrația apei de ploaie în sol și drenează apa din sol prin procesele de 

absorbție și transpirație; 

− are un rol de tampon împotriva efectului abraziv al materialelor transportate de curenții 

de apă. 

Alte beneficii ale folosirii structurilor vegetate în scopul consolidării malurilor sunt 

îmbunătățirea condițiilor de pescuit și îmbunătățirea calității apei. 

 

Tehnici de amenajare a prismului din anrocamente 

Prism din anrocamente pe saltea de fascine 

Consolidarea de mal cu prism din anrocamente se va realiza după o secțiune trapezoidală, 

cu înălţimea de h=2,50 m, panta taluzului spre apă de 1:1,25, panta taluzului spre mal 1:0,50 şi 

lăţimea la coronament de 1.50 m. Greutatea pietrei în consolidare va fi de g≥440kg/buc, care se 

va împăna îngrijit cu piatră mai mică, pentru a evita dislocarea. Prismul se va funda pe o saltea 

de fascine de 45 cm grosime și o lungime liberă de 3.0 m. Lucrarea se realizează parcurgând 

următoarele etape: 

− excavarea malului și a albiei în vederea pregătirii patului de fundare pentru lucrarea 

propriu-zisă; 

− aplicarea unei geomembrane cu bride la baza lucrării; 

− aplicarea unui strat geotextil pe suprafața malului ce urmează a fi consolidat; 

− amplasarea unei saltele de fascine cu grosimea de 45 cm peste geomembrană; 

− amplasarea prismului de anrocamente g>440 kg/buc pe malul protejat cu geotextil. 
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Efectele lucrării asupra habitatelor și speciilor 

În etapa de realizare a lucrărilor, se poate estima un impact asupra malurilor și cursului 

de apă cauzat de excavarea stratului de pământ vegetal (stratul superficial al solului) care va 

însemna pierderea temporară a vegetație, în locurile în care acesta există. Este de menționat că 

locurile în care se propune prismul de anrocamente este de cele mai multe ori erodat, lipsit de 

vegetație, sau dacă vegetația există, cu o posibilitate serioasă ca aceasta să fie eliminată prin 

erodarea continuă a malului.  

În acest caz, malul poate fi descris ca abrupt, lipsit de vegetație, cu rocă friabilă la 

suprafață sau pietriș. Această componență a malului îl face sursă de sedimente care vor ajunge să 

colmateze cursul de apă în aval sau să crească turbiditatea apei. În perioadele sensibile ale 

speciilor de pești (depunerea și eclozarea icrelor), o turbiditate ridicată poate accentua pierderea 

pontelor sau a indivizilor sensibili (juvenili sau bătrâni). Acest efect apare și în perioada de 

realizare a lucrărilor, perioadă în care este chiar mai amplu și mai bine reprezentat, dar 

manifestat pe o perioadă scurtă. 

După finalizarea lucrărilor și pe măsură ce prismul se acoperă în mod natural cu aluviuni 

sau alte sedimente, acesta poate constitui terenul pe care se poate instala vegetația în primă fază 

ierboasă sau cel mult de tufărișuri și lăstari. De asemenea, terenul nud astfel creat poate constitui 

și habitat potențial pentru speciile invazive de plante (salcâm sau amorfă). Este recomandat ca 

imediat după realizarea prismului, acesta să se acopere cu un strat de pământ însămânțat cu 

specii alohtone specifice zonei pentru a nu permite celor invazive să se instaleze. De asemenea, o 

altă posibilitate este de a conserva stratul vegetal de sol (dacă acesta există) și de a-l reașeza pe 

același teren după realizarea lucrărilor. 
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Mai mult, în timp, salteaua de fascine va vegeta și lăstarii vor străpunge prismul prin 

spațiile interstițiale dintre bolovani sau pietre sau din zona liberă, iar combinat cu stratul vegetal 

ierbos care se va institui, vor crea premisele unui habitat riparian. 

Luând toate aceste efecte (negative și pozitive) în calcul, se estimează impact negativ în 

perioada de realizare (asemănător fiecărui tip de lucrare de construcție) și impact pozitiv vizibil 

în perioada de implementare, pe termen mediu și lung.  

Prism de anrocamente vegetat cu mănunchiuri de salcie  

Această tehnică este cea mai ușor de amenjat, dezavantajul ei fiind însă faptul că necesită 

în mod obișnuit butași și ramuri foarte lungi (3-7 m), deoarece aceștia ar trebui să ajungă de la 15 

cm sub nivelul apei joase la 30 cm deasupra vârfului rocilor. În plus, numai acei butași care sunt 

în contact cu solul vor lua rădăcină și, prin urmare, existând riscul ca beneficiile geotehnice ale 

rădăcinilor butașilor partea de sus a structurii să nu poată fi atinse. 

 

Prism din anrocamente vegetat cu mănunchiuri de salcie 

Etape de amenajare: 

− Aducerea malului la panta dorită, astfel încât să existe o bază netedă; 

− Săpați un șanț pentru fundare (dacă este necesar) sub locul în care va fi amplasat prismul; 

− Se amplasează mănunchiuri de 10-15 cm (4-6 in sau 5-8 tulpini) pe pantă, cu capetele 

așezate la cel puțin 30 cm sub nivelul stratului de apă. Acest lucru implică probabil 

plasarea mănunchiurilor în stratul de la bază înainte de a fi așezată roca, dacă se folosește 

o rocă standard. Se sapă apoi șanțuri pentru salcii înainte de a le așeza pe pantă pentru a 

reduce deteriorarea butașilor de către roci, putând totodată crește succesul înrădăcinării, 

deoarece mai multe butași vor fi în contact cu solul. 
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− Mănunchiurile trebuie să fie amplasate la fiecare 1,8 m de-a lungul malului și să fie 

orientate direct în sus. Odată ce mănunchiurile sunt în poziție, așezați roca deasupra ei în 

vârful pantei. Acestea ar trebui să se extindă la 0.3 m deasupra vârfului structurii de 

piatră. În cazul în care mănunchiurile nu sunt suficient de lungi, acestea vor arăta 

probabil un succes scăzut al încolțirii și, prin urmare, trebuie aleasă o tehnică diferită. 

Prism de anrocamente vegetat cu butași înclinați  

Prismul din anrocamente vegetat cu butași înclinați este ușor mai complex de instalat, cu 

toate acestea, este singura metodă cunoscută care poate fi instalată cu filtru geotextil. În plus, 

permite utilizarea de lungimi diferite de butași de salcie, deoarece acestea vor ieși din rocă la 

diferite înălțimi. "Se plantează tulpini de salcie sau butași în poziție orizontală sau unghiulară, 

care este în armonie cu panta unei maluri a râului sau a lacului. Unghiul poate fi de 3:1 sau 45 de 

grade. Se vor dezvolta un arbore sau o rădăcină pe întreaga lungime a fiecărui butaș plantat, fie 

că are lungimea de 5 sau 50 de metri. Copacii tineri vor trage până la o înălțime surprinzătoare 

într-o vară - de la 1 până la 2 m - iar rădăcinile vor ajunge la adâncimi de până la 15 metri. Este 

necesară folosirea unei protecții artificiale temporare pentru a opri eroziunea până când arborele 

și rădăcinile crescute sunt avansate suficient pentru a rezista inundațiilor. Tipul de protecție, care 

variază de la saltea de fascine, până la saci de nisip și șipci de piatră, depinde de condițiile din 

teren." (după Watts Hostetler, 1930). 

Etape de amenajare: 

− Aducerea malului la panta dorită, astfel încât să existe o bază netedă; 

− Săpați un șanț pentru fundare (dacă este necesar) sub locul în care va fi amplasat prismul; 

− Dacă se folosește geotextil sau alt material de tip filtrant, acesta va fi așezat până la zona 

de fundare și tăiate găuri cu aproximativ 0,6-0,9 m peste nivelul mediu scăzut al apei. 

Capetele butașilor sunt trecute prin găurile făcute în geotextil și glisate în jos până la baza 

structurii, asigurând o adâncime de cel puțin 15 cm în stratul permanent de apă. 

− Dacă se folosește pietriș ca filtru, acesta se așază pe pantă, apoi butașii de salcie deasupra 

pietrișului, cu bazele butașilor de cel puțin 15 cm în stratul permanent de apă; 

− Sunt plasate apoi cele mai mari roci la baza structurii. Acestea trebuie să fie blocate 

strâns, deoarece sunt fundamentul structurii. 

− Se așază următorul strat de bolovani astfel încât să se întoarcă ușor spre direcția laterală. 

− Se îndoaie mai mulți butași de salcie în sus, astfel încât să fie perpendiculari pe pantă. 

Urmează stratul de roci în spatele acestor butași. Amplasarea va necesita un excavator cu 

braț lung, pentru a ține butașii în timp ce pietrele sunt amplasate. Pe măsură ce butașii 

sunt eliberați, aceștia trebuie tăiați la 30 cm deasupra structurii. 

− Acest ultim pas trebuie repetat până când toți butașii au fost trași în sus și întreaga pantă a 

fost acoperită. 
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Prism din anrocamente vegetat cu butași înclinați 

Prism de anrocamente vegetat prin stratificare și plantare de butași 

Prismul din anrocamente vegetat prin startificare și plantare de butași este cel mai 

complex tip de de instalat, dar oferă și cele mai imediate beneficii de habitat. Instalarea acestei 

tehnici este separată în 2 metode; o metodă descrie instalarea la construirea unui așa-numit mal 

de rezervă, în timp ce cealaltă este pentru un mal bine stabilizat. Dacă se doresc beneficii 

imediate în ceea ce privește calitatea habitatului acvatic, este recomandată această tehnică. 

Trebuie, totuși, ținut cont de faptul că plantarea tulpilnilor poate să nu ofere cea mai mare 

capacitate de a stabiliza malul prin rădăcinile apărute, deoarece contactul tulpinii cu solul nu se 

extinde pe toată panta. Spre deosebire de celelalte tehnici, această tehnică ar trebui utilizată doar 

atunci când se încearcă creșterea vegetativă pe un prism de anrocamnte instalat anterior. 
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Prism de anrocamente vegetat prin stratificare și plantare de butași 

Etape de amenajare: 

Există două metode de construire a acestui tip de prism; una implică construirea unei 

consolidări de mal, iar cealaltă funcționează cu o structură prealabilă - nici o metodă nu poate fi 

utilizată cu țesături filtrante. 

Metoda 1 

− Se aduce malul la o pantă mai mică decât panta finală dorită; 

− Se sapă un șanț de fundare dacă este necesar și se așază rocile mai mari în șanț. Solul din 

spatele acestor roci, va fi completat cu pietriș filtrant. Se instalează anrocamentele pe cca. 

0,9-1,2 m din mal; 

− Se aduce malul la un unghi de 45 °, astfel încât partea inferioară a pantei să se afle în 

zona de vadoză. Se așază un strat de butași de salcie deasupra solului, cu capetele extinse 

în zona vadozei, iar vârfurile ramurilor depășesc structura de piatră pe 30-60 cm. 

− Se așază următorul strat de pietre deasupra rocilor inițiale, dar poziționate ușor înapoi și 

se repetă procesul alternativ. La final se taie capetele ramurilor de salcie înapoi la 30 cm. 

Nu se taie la mai puțin de 30 cm, deoarece planta va avea dificultăți de înmulțire. 

Metoda 2 

− Se așază panta înapoi la gradul final dorit și se sapă un șanț de fundare în cazul în care nu 

se folosește piatra cu auto-lansare; 

− Se plasează cele mai mari roci la baza structurii și sunt completate cu pietriș filtrant și 

sol. Se instalează anrocamentele pe o lungime de 0,9 – 1,2 m din mal; 
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− Se așază cupa unui excavator chiar deasupra stratului de roci la un unghi de 45 °. Se trage 

cupa în jos, încă într-un unghi de 45 °, până când se atinge masa de apă, în partea de jos a 

structurii. Se trage în sus și înapoi cupa; aceasta va oferi un gol în care pot fi așezați stâlpi 

de salcie; 

− Se așază butașii de salcie (aproximativ 18 butași pe m liniar), asigurându-vă că capetele 

sunt în partea inferioară a șanțului; 

− Se eliberează cupa de pământ și se lasă să cadă înapoi pe pantă. Apoi se așază următorul 

strat de rocă deasupra ramurilor. Dacă nu se folosește piatra autofiltrantă, pietrisul de 

filtrare trebuie așezat în spatele rocilor. 

− Se repetă procesul, începând din nou cu tragerea înapoi a unei bucăți de sol. Se continuă 

acest proces până la cota lucrării; 

− La final, se taie capetele ramurilor înapoi astfel încât doar 30 cm să rămână la exteriorul 

prismului. 

Măsuri și recomandări privind realizarea prismului de anrocamente 

Din cauză că aceste măsuri verzi recomandate prin Ghidul Solicitantului OS 5.1 și 

considerațiile privind impactul asupra mediului sunt relativ recente în prim-planul 

instituțiilor/autorităților statului, există un număr limitat de proiecte care pot fi folosite ca studii 

de caz, acestea fiind implementate în principal în Europa de Vest și pe lungimi ale cursurilor de 

apă relativ reduse. În România, acest tip de proiecte este prezent în principal în cazul proiectelor 

de reconstrucție ecologică a anumitor tipuri de habitate de interes comunitar (ex: 91E0* păduri 

ripariene cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior).  

În cazul râului Tur, caracteristicile acestuia fac proiectul unul pilot pentru România. În 

acest caz vorbim de o lungime a cursului de aproximativ 50 km, localizat complet în interiorul a 

3 tipuri de arii naturale protejate, și anume: rezervație naturală, sit de importanță comunitară și 

arie de protecție specială avifaunistică. Recomandăm efectuarea unei monitorizări post-

implementare în vederea stabilirii celei mai eficiente metode de realizare a unui prism vegetal de 

anrocamente. 

− Se va evita lăsarea terenului nud după realizarea lucrărilor. Acesta va fi însămânțat sau se 

va folosi stratul vegetal de sol anterior realizării lucrării pentru a opri propagarea și 

dezvoltarea speciilor alohtone invazive (Robinia pseudoacacia, Amorpha fruticosa sau 

Ailanthus altissima); 

− Pentru pregătirea amplasamentului lucrării, se vor elimina complet speciile invazive, iar 

propagulele (semințe, fructe sau rădăcini) se vor arde controlat și pe terenuri din afara 

ariilor naturale protejate; 

− În cazul decolmatărilor locale, sedimentele astfel rezultate se vor folosi în prismul de 

anrocamente pentru a crea substrat fertil pentru asigurarea capacității de vegetație; 

− În timpul realizării prismului de anrocamente, se va asigura capacitatea apei de a se 

menține în prism și substratul acestuia prin montarea unor fâșii de membrană 

impermeabilă paralele cu cursul de apă de formă concavă, în zonele în care sunt plantați 

lăstari/tufărișuri și altele sau realizarea unor pachete de pământ compact; 

− În structura prismului de anrocamente se vor planta lăstari și tufărișuri din speciile 

ripariene specifice zonei (Salix alba – salcie albă, Salix fragilis – salcie plesnitoare, 
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Populus alba – plop alb, Populus tremula – plop tremurător, Populus nigra – plop negru, 

Fraxinus angustifolia – frasin de câmp, Fraxinus pallisiae – frasin pufos, Ulmus laevis - 

velniș, Ulmus minor – ulm de câmp, Acer campestre – arțar de câmp, Quercus robur – 

stejar pedunculat, Quercus pedunculiflora – stejar brumăriu); 

− Panta malului se va realiza în așa fel încât să permită deplasarea speciilor mai puțin 

mobile (ex: Emys orbicularis). 
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3. Plan de repopulare cu pești a lacului Călinești 

 

Lacul Călinești are o suprafață de 320 ha. Adâncimea medie este de circa 2 - 2,5m. 

Zoobentosul este foarte bogat și reprezentat de moluște lamelibranchiate (Clasa Lamellibranchia 

sau Bivalvia) cu speciile Unio spp. și Synnanodonta spp. Larvele lor zooplanctonice constituie 

de asemenea o hrană foarte valoroasă pentru pești (larvele înotătoare veligere). De asemenea, la 

coada lacului se dezvoltă la fel ca și pe râul Tur o faună bogată de larve de insecte acvatice din 

Ord. Ephemeroptera (rusalii) care de asemenea constituie o hrană valoroasă pentru pești, larvele 

acvatice de insecte din Fam. Chironomidae (Chironomus plumosus, C. sanguineus) fiind cele 

mai frecvente specii zoobentonice.  

Clasa Crustacea este bine reprezentată de Astacus astacus (racul de râu), izopodele 

acvatice (Ord. Isopoda) de genul Pseudogammarus spp. 

Melcul acvatic Viviparus viviparus, Ord. Pulmonata formează de asemenea populații 

numeroase pe substratul lacului servind la fel ca hrană. Asociațiile de plante sunt reprezentate în 

special de Trapa natans (cornaci), Fam. Trapaceae care formează asociații extinse până la 

adâncimi de 1,5 m a apei, mai ales la coada lacului oferind cel mai bun adăpost puietului tuturor 

speciilor de pești din lac. De asemenea, s-au găsit speciile Egeria spp., Miriophyllum scobatum, 

Miriophyllum spicatum - care se fixează de substrat cu rădăcini puternice dar asociațiile lor sunt 

pe suprafețe mai mici. Aceste specii de plante prin excelență submerse și natante asigură atât 

adăpostul puietului dar și dezvoltarea pe suprafața lor a perifitobentosului algal reprezentat de 

numeroase specii de alge verzi (clasa Chlorophyta) și diatomee (clasa Bacillariophyta) fixate 

care trec și în forma natantă.  

Biodiversitatea zoobentonică și fitobentonică dar mai ales cea zooplanctonică este foarte 

bogată, determinată de hrana sa fitoplanctonică bogată de alge verzi (Scenedesmus spp., 

Chlorococcus sp., Merismopedia elegans, Chlorella spp.). Fauna zooplanctonică cuprinde fauna 

de iarnă reprezentată de specii de copepode (Ord. Copepoda - cu Cyclops strenuus, Archycyclops 

spp.). Vara asigură diversitatea și mai mare cu schimbul de vară de crustacee zooplanctonice de 

talie mică dar cu mare capacitate de reproducere, mai ales primăvara și toamna la temperaturi 

mai puțin ridicate ale apei (7-16 grade C) din Ord. Cladocera - Daphnia pulex, D. magna, D. 

pulicaria, D. longispina, Moina spp., Bosmina birostris. Deloc de neglijat ca hrană sunt și 

speciile de parameci sau infuzori (Clasa Infusoria) cu Paramoecium aurelia, Paramoecium spp., 

Colpidium colpoda, Colpoda cuculus care se dezvoltă tot timpul anului dar mai ales 

vara/primăvara și asigură o nutriție îndestulătoare a tuturor speciilor de pești în prima etapă de 

alevini (în primele 2 zile după resorbția sacului vitelin, după terminarea dezvoltării embrionare) 

când gura lor mică nu poate mânca decât o hrană de talie mică reprezentată în special de 

infuzori. Apoi, se trece la hrana zooplanctonică reprezentată de speciile de talie mai mare 

zooplanctonice (crustaceele din Ord. Copepoda - ciclopii, apoi cele din Ord. Cladocera - 

dafniile) pe măsură ce crește talia puietului piscicol al lacului. Astfel, puietul devine mai mare și 

trece la etapa a 3-a de a se hrăni cu o hrană și mai mare reprezentată de larvele de efemeroptere, 

plecoptere, coleoptere acvatice, odonate etc.  

Baza trofică a lacului asigură deci în mod clasic hrana îndestulătoare din toate grupele 

taxonomice zoobentonice/fitobentonice și zooplanctonice/fitoplanctonice caracteristice unui lac 
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eutrof-mezotrof cu troficitate ridicată și nutrienți suficient de mulți asigurați de dinamica lacului 

și de aportul de nutrienți din amonte dar și de ape curate din cursul superior al afluenților râului 

Tur. Troficitate ridicată a lacului va oferi un ciclu ridicat al producției și productivității biologice 

primare dar și secundare a lacului de-a lungul tuturor verigilor trofice ale biocenozelor lacustre 

de aici. După secare și reinundare, datorită celor enunțate aici, lacul va suporta o dinamică 

specifică: 

• În primele 30-50 de zile va începe restartarea dezvoltării mai rapide a fitoplanctonului 

(care are o capacitate mult mai mare de câteva zeci de ori mai rapidă decât viteza de 

reproducere a speciilor zooplanctonice). Deci ar fi de preferat ca să înceapă prima 

repopulare cu puiet de ciprinide autohtone (crap - Cyprinus carpio cu puiet de 30-50 

de zile). Nevoia lacului de 320 de ha ar fi de circa 50 saci/an deci de circa 16.000.000 

de larve care trebuie lansate pe toată suprafața lacului în mod egal răspîndite. Hrana va 

fi utilizată la maxim.  

• În anul 2 se va începe repopularea cu puiet de crap (Cyprinus carpio) de un an sau de 

o vară (în termeni piscicoli) primăvara viitoare, în anul 2 al lacului de la reinundare 

sau chiar în toamna anului 1 (lunile septembrie - octombrie). În anul 2 însă, va începe 

repopularea sau popularea cu primul lot de puiet de șalău (Sander lucioperca) de o 

vară (cu talia de 25-30 cm/150 grame/individ). Hrana sa în principal reprezentată de 

puietul de crap de o vară va fi asigurată și îndestulătoare. Cantitatea de șalău necesară 

va fi cea de 20-25% din cantitatea sau numărul de pești pașnici cu care s-a realizat 

popularea cu un an înainte. Astfel se va realiza echilibrarea producției și creșterea 

marcantă a productivității în echilibru de zooplancton/fitoplancton. Acest lucru dă un 

echilibru ecologic balansat și mult mai eficient ceea ce duce la creșterea productivității 

lacului dar și la dezvoltarea biodiversității și diversității ofertei trofice a peștilor în 

toate stadiile lor de creștere. 

• Anul 3 și 4 poate continua cu popularea și cu puiet de caras (Carassius gibelio) de o 

vară. Din lac - din populațiile preexistente rămase se vor dezvolta și micropopulații din 

speciile parțial reofile (clean - Leuciscus cephalus, scobarul - Chondrostoma nasus, lin 

- Tinca tinca, caracuda - Carassius carassius, oblețul - Alburnus alburnus, roșioară - 

Scardinius erythrophthalmus, babușca - Rutilus rutilus, babușca de Tur - Rutilus pigus, 

porcușorul comun - Gobio gobio, boarța - Rhodeus amarusRhodeus amarus). De cele 

2 specii invazive (somnul pitic american și murgoiul bălțat ca specii invazive nu se 

poate scăpa dar efectul sau impactul potențial nociv în ape naturale este aici atenuat 

prin populările succesive realizate an de an timp de circa 5 ani.  

• În anul 4 se va începe popularea cu puiet de știucă (Esox lucius) dacă se va dori o 

producție și o productivitate mai mare a lacului Călinești pe primii 4 ani. Dacă se 

dorește cât mai repede asigurarea unui pescuit sportiv de succes - știindu-se că știuca 

este în topul preferințelor pescarilor sportivi înregistrând o creștere rapidă în 3 ani (de 

3-5 kg deja acumulând în greutate) atunci se va începe popularea încă din anul 3 dar 

cu asigurarea unei producții mult diminuat de pește/suprafață lac. Dacă popularea cu 

știucă se va realiza în anul 4 și continuând cu anul 5, atunci majoritatea peștilor pașnici 

dintre speciile de ciprinide se vor reproduce deja, asigurând sporul natural al lacului 

iar puietul de știucă va avea ca hrană predilectă în creșterea sa în anii următori puietul 
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produs deja de primii crapi ajunși în lac la prima lor reproducere naturală la malurile și 

spre alimentările cu apă proaspătă din afluenți pe pat de pietriș și plante acvatice 

submerse. Dacă popularea se face cu știucă chiar din anul 2 sau 3, puietul de crap 

populat va servi ca hrană principală pentru puietul de știucă ceea ce va reduce simțitor 

producția și productivitatea generală a lacului Călinești cu aceste raporturi/specii 

pașnice - vârste mici/pești prădători de vârste tot mici dar care cresc foarte repede, mai 

repede decât celelalte specii pașnice, dar consumând tot mai mulți pești pașnici din 

punct de vedere numeric/biomasă tot mai mică/productivitate tot mai mică. 



 

 



 

 

Anexă fotografică 

 

Pelophylax ridibundus – broasca mare de lac 

 

Cygnus olor – lebădă de vară 
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Bombina bombina – buhai de baltă cu burta roșie 

 

 

Bombina bombina – buhai de baltă cu burta roșie 
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Aspecte din teren în locurile în care se văd zone cu eroziune 

 

 

Aspecte din teren în locurile în care se văd zone cu eroziune 



Studiu de Evaluare Adecvată pentru 

„Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor 

de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, județul Satu Mare” 

Pagina 237 

Rev.0 06.2021 

 

 

 

Aspecte ale digului propus spre aducere la cotă/supraînălțare 
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Aspecte ale suprapășunării în albia minoră a râului Tur 

 
Aglomerare cu Phalacrocorax carbo (cormoran mare) pe acumularea Călinești 

 

 
Aspecte ale vegetației din albia minoră în zona polderului Dimoșag 


