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INTRODUCERE
Prezentul raport vizează evaluarea impactului asupra biodiversităŃii (în conformitate cu Art.
6.3 din Directiva 92 / 43 / CEE, din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale
şi a speciilor de faună și floră sălbatică, asupra habitatelor şi speciilor de interes
comunitar din ariile protejate care fac parte din ReŃeaua Natura 2000 din România, din aval
de Cernavodă până la confluenŃa cu braŃul Borcea) a UnităŃilor nr. 3 şi nr. 4 a Centralei
Nuclearo-Electrice de la Cernavodă.
Zona de studiu este în perimetrul următoarelor situri Natura 2000:
- Situl de ImportanŃă Comunitară ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022 – conform ordinului
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007, publicat
în Monitorul Oficial al României nr. nr. 98bis din 7 februarie 2008), cu o suprafaŃă
totală de 26.064 ha;
- Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică ”Allah Bair – Capidava” (ROSPA0002 – conform
Hotărârii de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 739 din 31 octombrie 2007), cu o suprafaŃă totală de 11.645,1 ha;
- Aria de ProtecŃie Specială Avifaunistică ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017 –
conform Hotărârii de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 739 din 31 octombrie 2007), cu o suprafaŃă totală de 7.406,4
ha.
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METODE

INVESTIGAłII DE TEREN

Diferitele etape ale investigaŃiilor de teren în regiunea investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3
şi 4 au fost realizate în perioada octombrie - noiembrie 2009.

Inventarierea florei şi asociaŃiilor vegetale
În cazul CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4, activităŃile de inventariere a florei şi fitocenozelor
au vizat zona de evacuare a apei de răcire a unităŃilor de la CNE Cernavodă. Cu ocazia
investigaŃiilor a fost folosită metoda cartării vizuale. Resursele folosite în susŃinerea metodei
aplicate sunt: carnet însemnări puncte G.P.S., carnet recoltare eşantioane (plante), pungi
de plastic, presă plante, lupă 10X, lupă binocular.
Numărul de relevee alese ca probe de teren a fost astfel stabilit încât să cuprindă toate
tipurile de fitocenoze. Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de
determinare din publicaŃii de specialitate autohtone ([Ciocârlan, 2000]; volumele seriei
monografice [Flora R.P.R., vol. 1 - 11].

Inventarierea nevertebratelor
InvestigaŃiile de teren în zona investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 au fost realizate în
perioada 5 – 16 .10. 2009 cu o echipă complexă de eşantionare şi investigaŃii pe Dunăre şi
braŃul Borcea, folosind nava de cercetare SAM (Fig. 1).
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Fig. 1: Nava de cercetare SAM în tabăra de bază pe braŃul Borcea la Km 39,5 (9.10.2009)

S-au colectat probe de faună de fund (Fig. 2) din braŃul Borcea (4 staŃii), folosit ca martor
pentru Dunărea neafectată de CNE Cernavoda şi din Dunăre dintre Km 378 / Izvoarele şi
Km 239 / Vadu Oii (15 staŃii) (Fig. 4) (Tabel 1).
S-a înregistrat

temperatura apei la 0,5 m de suprafaŃă, folosind sonda ultrasonica tip

Garmin FF 240 Blue a navei SAM, şi respectiv în coloana de apă, folosind multimetrul
electronic YSI 485 al cărui senzor era coborât la adâncimea dorită cu ajutorul vinciului
centimetric tip Rickly, dotat cu cablu de 50 m şi greutate hidrologica de 30 livre (Fig. 3).
În cazul perimetrului de implementare a contractului nr. 397 / 2009 au fost vizate în primul
rând speciile de macronevertebrate acvatice care formează fauna de fund / betonică,
activităŃile de teren fiind desfăşurate în luna octombrie 2009. Metoda folosită a fost cea
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numită ”metoda de eşantionare cu draga apucătoare”, din fiecare staŃie prelevându-se câte
trei probe, care au fost însumate alcătuind în final proba de analizat de pe o suprafaŃa de
0,044 x 3 = 0.132 m2(Fig. 2). Materialul prelevat cu draga a fost spălat în sita cu ochi de 0,2
mm, amestecat şi fixat cu etanol de 70º în pungi duble de plastic etichetate.

Fig. 2. Probă tipică de fauna de fund colectată de la 4,5 m, din staŃia nr.17 / Seimeni, mal
drept, Km 294,4, temperatura apei 20,3 ºC. Se observă că domină moluştele din genurile
Corbicula şi Dreissena.

Fig. 3: Echipamentele de eşantionare de pe nava SAM: draga apucătoare, vinciul
centimetric Rickly si montajul senzorului YSI pe greutatea hidrologică de 30 lb.
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Fig. 4. Amplasarea a staŃiilor de prelevare a probelor de faună bentonică.
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În laborator s-a realizat o triere suplimentara selectandu-se dintre resturile de sediment şi
alte materii organice numai organismele bentonice. Determinarea acestora s-a facut până la
nivelul speciei, cu exceptia oligochetelor care au fost determinate până la nivel de familie
(Naididae, respectiv Tubificidae). Resursele bibliografice folosite pentru determinarea
macronevertebratelor bentonice au fost: pentru moluste [Grossu, 1956], amfipode [Carausu
et al. 1955], chironomide [Botnariuc si Cure, 1999], trichoptere [Ujvarosy, 2002] si odonate
[Bulimar, 2002]
Analizele statistice şi reprezentările grafice au fost realizate cu ajutorul programului MS
Excel 2003.

Inventarierea ihtiofaunei
InvestigaŃiile de teren asupra ihtiofaunei din zona de impact a investiŃiei CNE Cernavodă
UnităŃile 3 şi 4 au fost realizate în perioada 5 – 16 .10. 2009 cu o echipă complexă de
eşantionare şi investigaŃii pe Dunăre şi braŃul Borcea, folosind nava de cercetare SAM (Fig.
1).
În cursul investigaŃiilor s-au realizat observaŃii directe asupra puietului de peşti în zona de
mal, în aval de gura de deversare a apei de răcire a unităŃilor 1 şi 2 a CNE Cernavodă, fiind
utilizate şi informaŃii complementare obŃinute de la pescarii sportivi întâlniŃi pe fluviu în
zonele de interes.
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Bănărescu, 1964; OŃel, 2007].
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Inventarierea amfibienilor
ActivităŃile de inventariere a amfibienilor s-au realizat în cursul zilei (cu o ocazie fiind
realizate şi cercetări nocturne pentru obŃinerea de informaŃii suplimentare asupra speciilor
prezente în zonă). Metodele de cartare a amfibienilor s-a realizat cu ajutorul metodelor
uzuale din domeniu [Cogălniceanu, 1997; Heyer şi colab., 1994].
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Cogălniceanu şi colab., 2000; Fuhn, 1960].

Inventarierea reptilelor
În cazul contractului nr. 397 / 2009 au fost realizate evaluări şi în suprafaŃa de impact a
investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 şi în zonele învecinate malului sectorului de
Dunăre unde este evacuată apa de răcire a UnităŃilor nr. 1 şi nr. 2 a CNE Cernavodă.
InvestigaŃiile s-au realizat de-a lungul unor transecte reprezentate de fâşii paralele cu
elemente peisagistice liniare (drumuri, malul apei, limită de pădure etc.). De-a lungul
traseului urmat au fost analizate periodic suprafeŃe de control a câte 250 m pătraŃi situate la
intervale regulate (la intervale de câte 30 m în tipurile de habitate ierboase). Investigarea
unei suprafeŃe de control are o durată medie de 5 minute necesare pentru a înregistra
eventuala prezenŃă a exemplarelor de reptile, numărul de exemplare active, fiind luate în
considerare şi informaŃiile complementare privind tipul de habitat, gradul de acoperire al
suprafeŃei cu vegetaŃie, speciile de plante existente în releveu, nebulozitatea, specificul
substratului, prezenŃa eventualilor prădători etc.
Speciile de reptile prezente în habitatele din perimetrul de implementare al proiectului au
putut fi determinate fără să fie nevoie de imobilizarea lor. În vederea realizării unor studii
comparative ale populaŃiilor locale din perimetru şi cele din alte zone ale regiunii, unele
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exemplare prezente în releveele investigate au fost capturate, fotografiate şi apoi eliberate
în acelaşi loc.
Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Fuhn şi Vancea, 1961].

Inventarierea ornitofaunei
Cu ocazia activităŃilor de teren s-a realizat:
- evaluarea efectivelor speciilor identificate ca şi cuibăritoare în perimetrul de implementare
al contractului nr. 397 / 2009;
- evaluarea efectivelor speciilor care folosesc zona pentru hrănire, odihnă şi tranzit.
Pentru evaluarea speciilor de păsări în perioada de cuibărit s-a folosit aşa-numita “metodă a
fâşiilor”, al cărei principiu constă în faptul că, în biotopuri deschise sau acoperite, pe o fâşie
naturală sau artificială, se numără din mers, indivizii unei singure specii sau indivizii mai
multor specii, care sunt prezenŃi (cuibăresc sau se află în trecere) pe suprafaŃa habitatului
investigat. Conform metodologiei, mărimea fâşiilor trebuie să reprezinte cel puŃin 5% din
suprafaŃa totală a habitatului cercetat.
Fâşia evaluată avea o lungime de 500 m şi o lăŃime de 200 m (deci o suprafaŃă de 10
hectare, în care era inclus şi perimetrul proiectului de 4,08 ha). Fâşia a fost parcursă în linie
dreaptă, păsările observate fiind notate cu iniŃialele denumirii ştiinŃifice direct pe schiŃa de
teren. Au fost necesare de realizat şi observaŃii referitoare la păsările care zburau în direcŃia
numărătorului pentru a evita numărarea lor de mai multe ori. Cu ocazia deplasărilor au fost
reŃinute şi ora realizării estimărilor, datele meteorologice mai importante şi observaŃii despre
factorii care ar putea influenŃa numărul păsărilor în habitatul respectiv. În perioadele de
migraŃie evaluarea a vizat şi populaŃiile speciilor de păsări migratoare cu zbor planat care
traversează zona de studiu.
© 2009 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 397 / 2009

10

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate [Bruun şi colab., 1999].

Inventarierea mamiferelor
În perimetrul investigat inventarierea speciilor de mamifere s-a realizat de-a lungul unor
transecte reprezentate de fâşii paralele cu potecile pe care se deplasează echipa de
cercetare.
Identificarea speciilor s-a realizat vizual, fără capturarea sau imobilizarea exemplarelor.
Determinarea speciilor s-a realizat cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Murariu, 2000; Murariu, 2004; Murariu şi Munteanu, 2005; Popescu
şi Murariu, 2001; Valenciuc, 2002].
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REZULTATE

3.
Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a
mediului în zona implementării investiŃiei CNE
Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 şi ale evoluŃiei sale probabile
în situaŃia neimplementării proiectului propus
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LOCALIZARE
InvestiŃia CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 este localizat în sud-estul României, la limita
dintre zona centrală a ecoregiunii ”Podişul Dobrogei” şi ecoregiunea ”Lunca Dunării” (Fig.
5), în regiunea biogeografică europeană Stepică (Fig. 6).

Fig. 5. Localizarea CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 în harta ecoregiunilor din România
(modificat după [DoniŃă şi colab., 2005])

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4.

CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 este localizat în partea central-vestică a Dobrogei (având
o suprafaŃă de 15.570 km2), regiune care include judeŃele ConstanŃa (7.071 km2) şi Tulcea
(8.499 km2) [***, 1994a]. Dobrogea cuprinde Podişul Dobrogei, Delta Dunării şi regiunea
complexului lagunar Razim- Sinoe (Fig. 7).
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Podişul Dobrogei (sau Dobrogea continentală) este zona dintre Dunăre (spre vest şi nordvest) şi Marea Neagră (spre est), complexul lagunar şi Delta Dunării (spre nord-est), având
altitudini cuprinse între 20 m şi 467 m şi un caracter de platformă, peste 80% din suprafaŃă
fiind cu altitudini mai mici de 200 m [Şandru şi Cucu, 1984].

Fig. 6. Localizarea CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 în harta bioregiunilor europene din
România (modificat după [***, 2008c])

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4.

Din punct de vedere fizico-geografic, Dobrogea continentală se împarte în Podişul Dobrogei
de nord şi Podişul Dobrogei de sud, despărŃite printr-o linie ipotetică care ar uni zona
oraşului Hârşova de zona lacului Taşaul [Şandru şi Cucu, 1984].

© 2009 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 397 / 2009

14

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

Fig. 7. Localizarea CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 în Podişul Dobrogei de sud (modificat
după [***, 1979a])

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4.

Podişul Dobrogei de sud este o regiune de platformă cu altitudini absolute relativ joase
(marea lor majoritate sub 200 m), media ponderată hipsometrică fiind de 85 m [Şandru şi
Cucu, 1984]. Văile sunt în general adânci şi relativ frecvente, pe partea vestică a zonei
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existând o serie de lacuri (Bugeac, Oltina, GârliŃa, Vederoasa etc.). Morfologic, Podişul
Dobrogei de sud cuprinde subunităŃile Podişul DorobanŃu (sau Tortomanului – situat între
Culoarul văii Carasu şi Podişul Casimcei), Culoarul Văii Carasu, Podişul Negru Vodă şi
Podişul Oltinei [Şandru şi Cucu, 1984], ultimele două fiind considerate componente ale
Podişului Cobadin [***, 1979].
În cadrul Podişului Dobrogei de sud, CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 este localizat la limita
acestuia, la marginea vestică a Culoarului Văii Carasu, respectiv la extremitatea sud-vestică
a Podişului DorobanŃu (Podişul Tortomanului).
Zonele marginale ale Dobrogei, amplasate între altitudini de 25-150 m preponderent pe
substrat de loess sunt caracterizate prin prezenŃa stepelor vestpontice de gramine şi a
stepelor petrofile [DoniŃă şi colab., 1992a].
Proiectul CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 este localizat la zona de contact dintre
complexele teritoriale de vegetaŃie potenŃială ”stepe cu Agropyron pectiniforme” şi ”zăvoaie
de sălcii şi plopi” [DoniŃă şi colab., 1992a] (Fig. 8.).
Pe litosolurile (soluri superficiale) caracteristice regiunii, veegetaŃia potenŃială este formată
din pajiştile stepei petrofile, încadrate în alianŃa Pimpinello-Thymion zygoidi Dihoru 70,
asociaŃia cea mai răspândităî fiind Agropyro-Thymetum zygoidi Dihoru 70 [DoniŃă şi colab.,
1992a]. Aceste pajişti prezente pe soluri pietroase sunt edificate de specii precum Thymus
zygioides, Pimpinella lithophylla, Potentilla bornmülleri, Satureja caerulea, Dianthus
nardiformis, Campanula romanica, Sedum caespitosum, Bufonia tenuifolia etc., în
compoziŃia comintăŃilor vegetale participând şi unele specii din stepele de loess (Festuca
valesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, Salvia nutans, Achillea coarctata etc.), în unele zone
dominând local gramineele Agropyron brandzae, Festuca callieri, Koeleria lobata [DoniŃă şi
colab., 1992a].
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Fig. 8. Harta complexelor teritoriale de vegetaŃie potenŃială din Dobrogea de nord (modificat
după [DoniŃă şi colab., 1992a])

Notă: săgeata roşie indică locul de amplasare a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4; suprafaŃa codificată cu 41 – stepe cu
Agropyron pectiniforme; suprafaŃa codificată cu 45 – vegetaŃie potenŃială ”stufării şi mlaştini cu rogozuri”; suprafaŃa
codificată cu 49 – vegetaŃie potenŃială ”zăvoaie de sălcii şi plopi”.
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VegetaŃia de luncă, de tip intrazonal, complex este formată din păduri dominate de zăvoaie
de salcie (Salix alba) şi plopi (Populus alba şi P. nigra) [DoniŃă şi colab., 1992a].
CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 se află la limita sud-estică a oraşului Cernavodă (Fig. 9 şi
Fig. 10).

Fig. 9. Localizarea CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 în zona Cernavodă.

Notă: săgeata galbenă indică locul de amplasare a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4; A – cernavodă; B – Seimeni; C –
Cochirleni; D – Feteşti.
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Fig. 10. Vedere de ansamblu a zonei de amplasare a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 , a
canalului de evacuare a apei de răcire şi a zonei afectate de apele cu temperaturi ridicate.

Notă: 1 – sectorul de Dunăre cu pana de apă cu temperaturi ridicate din cauza apei de răcire evacuată de la unităŃile 1 şi 2
a CNE Cernavodă; cerc roşu – locul de amplasare a CNE UnităŃile 3 şi 4; săgeată roşie – capătul din amonte al canalului
de evacuare a apei de răcire; săgeată galbenă - capătul din aval al canalului de evacuare a apei de răcire (punctul de
confluenŃă cu Dunărea); săgeată verde – capătul din amonte a sectorului de Dunăre cu pana de apă caldă; săgeata
albastră indică capătul din aval a sectorului de Dunăre cu pana de apă caldă.
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BIODIVERSITATEA ZONEI
Flora şi vegetaŃia Dobrogei
Podişul Dobrogei este cea mai reprezentativă unitate geografică din bioregiunea stepică,
prezentă în cadrul Uniunii Europene doar în România [Petrescu, 2007]. VegetaŃia Dobrogei
este foarte diversă, aici fiind întâlniŃi 252 cenotaxoni ce reprezintă 36,8 % din numărul total
identificat în România [Sanda şi Arcuş, 1999].
VegetaŃia Dobrogei este împărŃită împărŃită în 7 mari unităŃi după cum urmează:
I. STEPA dobrogeană corespunde zonei de stepă.
II. SILVOSTEPA dobrogeană corespunde etajului silvostepei cu păduri submediteraneene.
III. PĂDURI XEROTERME de foioase şi răşinoase corespunde etajului pădurilor
xeroterme submediteraneene, specific Dobrogei [Dihoru şi DoniŃă 1970; DoniŃă şi
colaboratorii, 1992].
IV. PĂDURI MEZOFILE de foioase şi foioase-răşinoase corespunde etajului de păduri
mezofile de foioase balcanice [Dihoru şi DoniŃă 1970; DoniŃă şi colaboratorii, 1992]
Trei mari unităŃii de vegetaŃie sunt caracteristice Deltei Dunării, complexului lagunar RazimSinoe, luncii Dunării din partea de sud-est a Dobrogei, precum şi zonei amplasate în centrul
Dobrogei [Petrescu, 2007]. Aceste unităŃi sunt reprezentate de:
V.

VEGETAłIA LITORALĂ ŞI HALOFILĂ cu cele două subunităŃi ale sale (vegetaŃia
nordpontică a cordoanelor litorale şi vegetaŃia halofilă ponto-caspică.

VI.

STUFĂRIILE ŞI MLAŞTINILE CU ROGOZURI sunt reprezentate de către o singură
subunitate, cea a mlaştinilor europene de stuf, papură şi rogoz.

VII.

VEGETAłIA DE LUNCĂ este reprezentată de o singură subunitate, cea a pădurilor
sudeuropene, în care dominante sunt zăvoaiele de salcie, mai rar plop sau amestec,
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ce sunt prezente în special pe grinduri, ostroave sau lunci mai înalte. [DoniŃă şi
colab., 1992].
Pe un fond nu prea mare de specii eurasiatice (25%) în flora Dobrogei se remarcă specii
sudice-balcanice, pontic-mediteraneene, submediteraneene, ce intră atât în compunerea
pădurilor cât şi a stepelor, precum şi specii continentale, europene şi mediu-europene,
circumboreale concentrate în climatul răcoros, la altitudini mai mari, taurice-caucaziene ce
atestă legăturile continentale mai vechi între Dobrogea, Crimeea şi Caucaz [DoniŃă şi
colab., 1992].
Din punct de vedere al ecologiei speciilor se remarcă proporŃia mare a următoarelor specii:
xerofile (42%) şi xero-mezofile (30%) [DoniŃă şi colab., 1992]. O participare redusă o deŃin
speciile mezofile (18%) sau hidrofile. Acestea din urmă fiind alături de speciile higrofile,
psamofile şi halofile bine reprezentate în flora Deltei Dunării şi a Complexului lagunar
Razim-Sinoe. Bine reprezentate pe rocile calcaroase sau carbonatice ale Dobrogei sunt
specile calcifile.
O caracterisitcă importantă a vegetaŃiei dobrogene de astăzi o constituie însă vegetaŃia de
cultură, care ocupă cea mai mare parte a teritoriului (peste 90% din suprafaŃă) [DoniŃă şi
colab., 1992]. Din vegetaŃia naturală s-au păstrat doar o parte din păduri şi o mică parte din
pajişti.
Cea mai mare parte a teritoriului o reprezintă vegetaŃia de stepă care a constituit şi
vegetaŃia naturală a acestui teritoriu până la desŃelenirea solurilor în scop agricol (în
această situaŃii fiind aproape întreaga suprafaŃă a Dobrogei centrale şi de sud, precum şi
zonele amplasate sub altitudinea de 150 m din Dobrogea de nord).
I. Zona altitudinală cuprinsă între 25-150 m

© 2009 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 397 / 2009

21

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

Zonele marginale ale Dobrogei de Nord amplasate între altitudini de 25-150 m
preponderent pe substrat de loess sunt caracterizate prin prezenŃa stepelor vestpontice de
gramine şi a stepelor petrofile.
Din categoria silvostepelor caracteristice pentru Dobrogea de nord sunt stepele danubiene
de graminee şi dicotiledonate în complex cu pădurile de stejar brumăriu, pufos şi arŃar
tătăresc. Acestea ocupă suprafeŃe amplasate la altitudini de 100 - 200 m în teritorile în care
se realizează trecerea de la stepă (fără păduri) sau cu păduri insulare, extrazonale, la
păduri încheiate.
Unitatea este foarte complexă, pe suprafeŃe mici alternează porŃiuni de pajişti de stepă,
pîlcuri de pădure, păduri poienite mai întinse, rarişti de arbori, tufărişuri care formează
lizierele pădurii sau se găsesc sub formă de pâlcuri de pajişti, în care Chysopogon este
dominantă. În păduri şi rarişti, arborii au înălŃimi mici (8-12m) chiar şi la vârste mari, tulpina
este puternic ramificată cu crăci contorsionate [DoniŃă şi colab., 1992].
Flora şi vegetaŃia din perimetrul vizat de contractul nr. 397 / 2009
Proiectul CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 este localizat la zona de contact dintre
complexele teritoriale de vegetaŃie potenŃială ”stepe cu Agropyron pectiniforme” şi ”zăvoaie
de sălcii şi plopi” [DoniŃă şi colab., 1992a] (Fig. 8.).
În sectorul Dunării afectat de apele de răcire provenite de la CNE Cernavodă, malurile sunt
dominate de zăvoaie de salcie (Salix alba) şi plop alb (Populus alba) invadate de specia
alohtonă Amorpha fruticosa.
Fauna Dobrogei
În ceea ce priveşte fauna Dobrogei, dintre grupele de nevertebrate terestre, studii
sistematice au fost realizate în cazul lepidopterelor, stabilindu-se că dintre cele 3960 specii
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de fluturi înregistrate în România în perioada 1850 - 2002, în Dobrogea au fost semnalate
2301 specii [Rákosy şi colaboratorii, 2003].
Dintre speciile de amfibieni, în Dobrogea, mai ales în partea de nord a regiunii se găsesc
populaŃii mari de Triturus dobrogicus, T. vulgaris, Bombina bombina, Hyla arborea, Bufo
viridis, Pelobates fuscus, P. syriacus, Rana ridibunda şi Rana kl. esculenta [Török, 1996a;
Török, 1997a; Török, 2004a]. De asemenea, în nordul platoului continental dobrogean este
prezentă şi specia Bufo bufo şi Rana dalmatina [OŃel, 1998] (aceasta din urmă fiind
semnalată şi din sudul Dobrogei [Iftime şi Iftime, 2006]). Din Delta Dunării şi unele zone
limitrofe ale platoului continental a fost semnalată şi specia Rana lessonae [Cogălniceanu şi
colab., 2000].
Dintre reptilele autohtone, din Dobrogea au fost semnalate speciile Testudo graeca, T.
hermanni, Emys orbicularis, Ablepharus kitaibelii, Anguis fragilis, Lacerta agilis, L. trilineata,
L. viridis, L. praticola, Podarcis taurica, P. muralis, Eremias arguta, Eryx jacului, Natrix
natrix, N. tessellata, Coluber caspius, Elaphe longissima, E. quatorlineata, Coronella
austriaca, Vipera ammodytes şi V. ursinii [Fuhn şi Vancea, 1961; Iftime, 2002a; OŃel, 1998;
Török, 2006a; Török, 2007a].
Dintre cele 256 specii de păsări clocitoare, un număr de 189 specii sunt prezente în
Dobrogea [***, 1994b].
Dintre rozătoare (ordinul Rodentia), în Dobrogea au fost semnalate speciile Apodemus
agrarius, A. flavicollis. A. sylvaticus, A. uralensis, Arvicola terrestris, Dryomis nitedula,
Mesocricetus newtoni, Micromys minutus, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus
rossiaemeridionalis, Mus musculus, Nanospalax leucodon, Ondatra zibethicus, Pitymys
subterraneus, Rattus norvegicus, Sicista subtilis şi Spermophilus citellus [Murariu şi
Popescu, 2001]. Speciile de lilieci (ordinul Chiroptera) înregistrate în Dobrogea sunt
următoarele: Miniopterus schreibersi, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M.
daubentoni, M. emarginatus, M. myotis, M. mystacinus, M. nattereri, Nyctalus noctula,
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Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus, P. pygmaeus, Hypsugo savii, Plecotus auritus, P.
austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, R. mehelyi şi Vespertilio murinus [Decu şi
colaboratorii, 2003]. În ceea ce priveşte ordinul Artiodactyla, în Dobrogea există populaŃii
naturale aparŃinând speciilor Capreolus capreolus, Cervus elaphus şi Sus scrofa (fiind
cunoscute şi exemplare eratice de elan – Alces alces), respectiv populaŃii aclimatizate ale
speciilor Dama dama şi Ovis ammon [Murariu, 2004]. Ordinul Lagomorpha este reprezentat
numai de Lepus europaeus (L. capensis) [Murariu, 2004]. În ceea ce priveşte ordinul
Carnivora, populaŃii naturale au speciile Canis aureus, Felis silvestris, Lutra lutra, Martes
foina, Martes martes, Meles meles, Mustela erminea, Mustela eversmanii, Mustela lutreola,
Mustela nivalis, Mustela putorius, Vormela peregusna şi Vulpes vulpes [Murariu şi
Munteanu, 2005]. Despre prezenŃa lupului (Canis lupus) există doar date istorice [Murariu şi
Munteanu, 2005]. De asemenea, în Dobrogea a fost capturat un singur exemplar de Lynx
lynx, în urmă cu patru decenii [Murariu şi Munteanu, 2005]. Dintre speciile de carnivore
introduse de om, specia Nyctereutes procyonoides are populaŃii viabile, în timp ce referitor
la Mustela vison există doar observaŃii sporadice [Murariu şi Munteanu, 2005].

Fauna din perimetrul de implementare al contractului nr. 397 / 2009
Nevertebrate
Dintre nevertebrate, în zonele de mal învecinate sectorului afectat de pana cu apă caldă
provenită de la UnităŃile 1 şi 2 a CNE Cernavodă cele mai multe specii prezente în zona
proiectului aparŃin insectelor, cel mai bine reprezentate fiind ortopterele, lepidopterele,
odonatele şi coleopterele. În cazul acestor grupe speciile sunt comune zonelor de stepă şi
stâncărie din Dobrogea, respectiv şi specii ubicviste, de ex. Gryllus campestris, Acrida
ungarica, Oecanthus pellucens, Oedipoda caerulescens etc. dintre ortoptere, respectiv
Papilio machaon, Colias croceus, Pieris rapae, Plebejus argus, Carcharodus alceae,
Pterophorus pentadactylus etc. dintre lepidoptere.
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În cazul coleopterelor, speciile cel mai frecvent întâlnite aparŃineau familiilor Scarabeidae
(de ex. Potosia aurata), Cerambicidae (genurile Strangalia, Chlorophorus , Dorcadion etc.),
Coccinellidae, Chrysomelidae etc.
Alte grupe de insecte sunt reprezentate de un număr mai redus de specii, deşi comune pe
platoul dobrogean, cum ar fi cazul ordinelor Heteroptera (de ex. Pyrrhocoris apterus),
Mantodea (Mantis religiosa, Ameles decolor) etc.
Dintre nevertebrate, pe sectorul de Dunăre de care aparŃine zona afectată de apa de răcire
provenită de la UnităŃile nr. 1 şi 2 a CNE Cernavodă, au fost semnalate până în prezent
gasteropode (Viviparus acerosus, Lithoglyphus naticoides), bivalve (Anodonta cygnea,
Dreissena polymorpha, respectiv specia alohtonă Corbicula fluminea), oligochete (specii
aparŃinând familiilor Naididae şi Tubicidae), crustacee (Dicherogammarus haemobaphes, D.
villosus, Pontogammarus obesus, P. sarsi, P. maeoticus), sporadic şi larve de insecte
(odonate, tricoptere, chironomide).
Peşti
În sectorul Dunării vizat de contractul nr. 397 / 2009 au fost semnalate până în prezent
speciile Abramis brama, Alburnus alburnus, Alosa pontica, Alosa tanaica, Aspius aspius,
Barbus barbus, Carassius auratus gibelio, Cobitis taenia, Cyprinus carpio, Gobio
albipinnatus,

Gobio

kessleri,

Gymnocephalus

baloni,

Gymnocephalus

schraettzer,

Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Perca fluviatilis, Rhodeus sericeus amarus, Sander
lucioperca, Silurus glanis, Zingel streber, Zingel zingel etc.
Amfibieni
Dintre amfibieni, în zonele de mal învecinate sectorului afectat de pana cu apă caldă
provenită de la UnităŃile 1 şi 2 a CNE Cernavodă au fost identificate până în prezent speciile
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Triturus dobrogicus, Triturus vulgaris, Bufo viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus şi Rana
ridibunda.
Cu toate că nu au fost observate cu ocazia investigaŃiilor, considerăm că în această zonă
mai pot fi prezente specia Bombina bombina, respectiv taxonul hibrid Rana kl. esculenta.
Reptile
Dintre reptile, în zonele de mal învecinate sectorului afectat de pana cu apă caldă provenită
de la UnităŃile 1 şi 2 a CNE Cernavodă au fost identificate până în prezent speciile Podarcis
taurica, Lacerta viridis, Coluber caspius, Natrix natrix şi Natrix tessellata.
Cu toate că nu au fost observate cu ocazia investigaŃiilor, considerăm că în această zonă
mai pot fi prezente specia Emys orbicularis (datorită habitatelor faorabile acestei reptile),
respectiv exemplare sporadice de Testudo graeca (semnalată din această zonă în urmă cu
câteva decenii). Dintre reptile, în sectorul de Dunăre afectat de apa de răcire provenită de la
UnităŃile nr. 1 şi 2 a CNE Cernavodă, pătrund doar Natrix tessellata şi N. natrix, respectiv
ocazional eventual şi Emys orbicularis.
Păsări
În zonele de mal din sectorul cu apă cu temperaturi modificate sunt prezente păsări
ihtiofage precum cormorani mari (Phalacrocorax carbo), cormorani mici (Phalacrocorax
pygmeus), egrete mici (Egreta garzetta), stârci cenuşii (Ardea cinere), pescăruşi râzători
(Larus ridibundus), pescăruşi argintii (Larus cachinnans), pescărel albastru (Alcedo atthis)
etc. În zonele de platou din apropierea sectorului cu pana de apă cu temperaturi modificate
cuibăresc o serie de specii de răpitoare diurne (Accipiter brevipes, Falco vespertinus, Milvus
migrans, Buteo rufinus şi Circus pygargus) şi nocturne (Bubo bubo), respectiv pe terenurile
agricole din zonă sunt prezente ca specii cuibăritoare Melanocorypha calandra, Calandrella
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brachydactyla etc, pe păşuni cuibărind Burhinus oedicnemus, iar în zonele cu tufărişuri sunt
comune specii precum Lanius collurio, Lanius minor etc.
Mamifere
Dintre mamifere, în zonele de mal învecinate sectorului afectat de pana cu apă caldă
provenită de la UnităŃile 1 şi 2 a CNE Cernavodă au fost identificate până în prezent trei
specii de mamifere: Lepus europaeus (L. capensis - iepurele de câmp), Nanospalax
leucodon (orbetele mic) şi Spermophilus citellus (popândăul).
Dintre rozătoare (ordinul Rodentia), pot fi prezente în habitele de-a lungul malului Dunării
diferite specii semnalate în Dobrogea, după cum urmează: Apodemus agrarius, A.
flavicollis. A. sylvaticus, A. uralensis, Arvicola terrestris, Dryomis nitedula, Mesocricetus
newtoni,

Micromys

minutus,

Microtus

agrestis,

Microtus

arvalis,

Microtus

rossiaemeridionalis, Mus musculus, Ondatra zibethicus, Pitymys subterraneus, Rattus
norvegicus şi Sicista subtilis [Murariu şi Popescu, 2001]. Speciile de lilieci (ordinul
Chiroptera) înregistrate în Dobrogea sunt următoarele: Miniopterus schreibersi, Myotis
bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. daubentoni, M. emarginatus, M. myotis, M.
mystacinus, M. nattereri, Nyctalus noctula, Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus, P.
pygmaeus, Hypsugo savii, Plecotus auritus, P. austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, R.
mehelyi şi Vespertilio murinus [Decu şi colaboratorii, 2003]. În ceea ce priveşte ordinul
Artiodactyla, în Dobrogea există populaŃii naturale aparŃinând speciilor Capreolus capreolus,
Cervus elaphus şi Sus scrofa (fiind cunoscute şi exemplare eratice de elan – Alces alces),
respectiv populaŃii aclimatizate ale speciilor Dama dama şi Ovis ammon [Murariu, 2004]. În
ceea ce priveşte ordinul Carnivora, populaŃii naturale au speciile Canis aureus, Felis
silvestris, Lutra lutra, Martes foina, Martes martes, Meles meles, Mustela erminea, Mustela
eversmanii, Mustela lutreola, Mustela nivalis, Mustela putorius, Vormela peregusna şi
Vulpes vulpes [Murariu şi Munteanu, 2005]. Dintre speciile de carnivore introduse de om,
specia Nyctereutes procyonoides are populaŃii viabile [Murariu şi Munteanu, 2005].
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RelaŃia cu zonele protejate din reŃeaua naŃională de arii protejate şi reŃeaua
europeană Natura 2000
În ceea ce priveşte distanŃa dintre pana de apă cu temperatură modificată din şenalul
Dunării şi ariile protejate din reŃeaua europeană Natura 2000, situaŃia este redată în Tabelul
1.
Tabel 1.
DistanŃa zonei afectate de apele cu temperaturi ridicate faŃă de siturile din reŃeaua
europeană de arii protejate Natura 2000.
Cod arie
Denumirea ariei protejate
DistanŃa faŃă de
Obs.
protejată
pana de apă caldă
ROSPA0039 Dunăre - Ostroave
4,4 km (amonte)
Fig. 11
ROSPA0002 Allah Bair – Capidava
6,5 km (aval)
Fig. 12
ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova
34 km (aval)
Fig. 13
ROSCI0022
Canaralele Dunării
în interiorul ariei
Fig. 14

a). RelaŃia cu situl ROSPA0039 ”Dunăre - Ostroave” din reŃeaua europeană Natura
2000
Pana de apă caldă, provenită de la unităŃile CNE Cernavodă nu traversează perimetrul
sitului ROSPA0039 ”Dunăre – Ostroave” (Fig. 11).
În consecinŃă, considerăm că modificările termice cauzate de apa de răcire deversată în
albia Dunării nu afectează nici direct, nici semnificativ caracteristicile structurale
(biodiversitatea) sau starea ecologică a sitului ROSPA0039 ”Dunăre – Ostroave”.
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Fig. 11. Locul de amplasarea a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 şi a zonei afectate de
apele cu temperaturi ridicate faŃă de aria protejată ROSPA0039 ”Dunăre – Ostroave”.

Notă: săgeată roşie – capătul din aval al canalului de evacuare a apei de răcire (punctul de confluenŃă cu Dunărea);
săgeată galbenă – CNE UnităŃile 1 – 4; poligon roşu – suprafaŃa ariei protejate ROSPA0039 „Dunăre – Ostroave”.
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b). RelaŃia cu situl ROSPA0002 ” Allah Bair – Capidava” din reŃeaua europeană
Natura 2000 în conformitate cu informaŃiile din „Formularul Standard Natura 2000 –
pentru ariile de protecŃie specială (SPA)”

Fig. 12. Locul de amplasarea a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 şi a zonei afectate de
apele cu temperaturi ridicate faŃă de aria protejată ROSPA0002 ”Allah Bair – Capidava”.

Notă: săgeată roşie – capătul din aval al canalului de evacuare a apei de răcire (punctul de confluenŃă cu Dunărea);
săgeată galbenă – CNE UnităŃile 1 – 4; poligon roşu – suprafaŃa ariei protejate ROSPA0002 „Allah Bair – Capidava”.
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Gura de deversare a apei de răcire, provenită de la unităŃile CNE Cernavodă, este la 6,5 km
amonte de limita sitului ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” (Fig. 12), iar pana de apă cu
temperatură modificată se întinde pe o distanŃă de 3,5 km în perimetrul respectivei arii
protejate.
Situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” (cu o suprafaŃă totală de 11.645,1 ha – conform
Hotărârii de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007) a fost propus pentru includere în
reŃeaua europeană de arii protejate Natura 2000 din cauza prezenŃei a 31 specii de păsări
(nominalizate la pct. 3.2 din ”Formularul Standard Natura 2000” pentru ROSPA0002 ”Allah
Bair - Capidava”) care fie cuibăresc, fie se află în tranzit, fie iernează în perimetrul acestui
sit.
În ceea ce priveşte impactul evacuării în Dunăre a apei de răcire a unităŃilor de la CNE
Cernavodă, situaŃia celor 31 specii pentru care a fost declarat SPA situl ”Allah Bair –
Capidava”, situaŃia este următoarea:
1. Accipiter brevipes: starea celor 3 – 5 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0002 ”Allah
Bair - Capidava” şi a celor peste cca 30 exemplare care tranzitează această arie
protejată [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
2. Alcedo atthis: starea celor cca 70 - 80 perechi cuibăritoare situl ROSPA0002 ”Allah Bair
- Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv de schimbările produse
de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă,
din cauza că aglomerările de puiet de peşte favorizează lărgirea bazei trofice a
speciei Alcedo atthis;
3. Aquila pomarina: starea celor cca 40 - 50 exemplare care tranzitează situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
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4. Botaurus stellaris: starea celor cca 2 - 5 perechi cuibăritoare situl ROSPA0002 ”Allah
Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă, din cauza că aglomerările de puiet de peşte favorizează în special în
cursul iernii lărgirea bazei trofice a speciei Botaurus stellaris;
5. Bubo bubo: starea celor 8 – 10 perechi cuibăritoare (rezidente) din situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar probabil
într-o măsură nesemnificativă de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei
de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de
păsări (în special în perioada de iarnă) favorizează lărgirea bazei trofice a speciei
Bubo bubo;
6. Burhinus oedicnemus: starea celor 20 – 30 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ, de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
7. Buteo rufinus: starea celor 4 – 5 perechi cuibăritoare (rezidente) din situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
8. Calandrella brachydactyla: starea celor cca 100 - 120 perechi cuibăritoare din situl
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
9. Caprimulgus europaeus: starea celor cca 110 - 120 perechi cuibăritoare din situl
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
10. Circaetus gallicus: starea celor cca 6 - 7 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
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schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
11. Circus aeruginosus: starea celor cca 8 - 10 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
12. Circus cyaneus: starea celor cca 50 - 60 exemplare care tranzitează situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar probabil
într-o măsură nesemnificativă, de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de
păsări favorizează lărgirea bazei trofice a speciei Circus cyaneus;
13. Circus macrourus: starea perechii cuibăritoare şi a celor cca 60 - 70 exemplare care
tranzitează situl ROSPA0002 ”Allah Bair – Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată
direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de
răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
14. Circus pygargus: starea celor cca 15 - 20 exemplare care tranzitează situl ROSPA0002
”Allah Bair – Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
15. Coracias garrulus: starea celor 80 – 90 perechi cuibăritoare ale acestei specii insectivore
din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct,
nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
16. Dendrocopos medius: starea celor 15 – 18 perechi cuibăritoare ale acestei specii
insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este
influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
17. Dendrocopos syriacus: starea celor 70 – 80 perechi cuibăritoare ale acestei specii
insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este
© 2009 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 397 / 2009

33

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
18. Dryocopus martius: starea celor 15 – 20 perechi cuibăritoare ale acestei specii
insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este
influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
19. Emberiza hortulana: starea acestei specii insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
20. Haliaeetus albicilla: starea celor cca 4 - 6 exemplare care tranzitează situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar probabil
într-o măsură nesemnificativă de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei
de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de
păsări favorizează lărgirea bazei trofice a speciei Haliaeetus albicilla;
21. Hieraaetus pennatus: starea celor cca 5 exemplare care tranzitează situl ROSPA0002
”Allah Bair – Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
22. Lanius collurio: starea celor 1200 – 1300 perechi cuibăritoare ale acestei specii
insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este
influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
23. Lanius minor: starea celor 120 – 130 perechi cuibăritoare ale acestei specii insectivore
din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct,
nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
24. Larus minutus: starea celor cca 400 – 600 exemplare care iernează în situl ROSPA0002
”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
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Cernavodă, din cauza că aglomerările de puiet de peşte favorizează lărgirea bazei
trofice a speciei Larus minutus;
25. Lullula arborea: starea celor 120 – 150 perechi cuibăritoare ale acestei specii insectivore
din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct,
nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
26. Melanocorypha calandra: starea celor 80 – 90 perechi cuibăritoare ale acestei specii
insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este
influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
27. Milvus migrans: starea celor 4 – 5 perechi cuibăritoare ale acestei specii din situl
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
28. Oenanthe pleschanka: starea celor 12 – 15 perechi cuibăritoare ale acestei specii
insectivore din situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este
influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
29. Phalacrocorax pygmeus: starea celor cca 230 – 280 exemplare care iernează în situl
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv
de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la
unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de puiet de peşte favorizează
lărgirea bazei trofice a speciei Phalacrocorax pygmeus;
30. Picus canus: starea celor 20 – 30 perechi cuibăritoare ale acestei specii din situl
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
31. Tadorna ferruginea: starea celor 6 – 8 perechi cuibăritoare ale acestei specii din situl
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, probabil
nesemnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
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provenite de la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza prelungirii perioadei de rezidenŃă
în această zonă şi a lărgirii bazei trofice (în special în perioada de iarnă).
În ceea ce priveşte populaŃiile locale ale speciilor pentru care situl este important ca zonă
de cuibărire [***, 2008b], schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă fie au impact nesemnificativ (în cazul speciilor
Falco vespertinus, Milvus migrans, Buteo rufinus şi Circus pygargus), fie pot avea impact
indirect, pozitiv (în cazul speciei Bubo bubo) din cauza că aglomerările de păsări (în special
în perioada de iarnă) favorizează lărgirea bazei trofice a speciei respective.

c). RelaŃia cu situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” din reŃeaua europeană
Natura 2000 în conformitate cu informaŃiile din „Formularul Standard Natura 2000 –
pentru ariile de protecŃie specială (SPA)”
Gura de deversare a apei de răcire, provenită de la unităŃile CNE Cernavodă, este la 34 km
amonte de limita sitului ROSPA0002 ”Canaralele de la Hâşova” (Fig. 13), iar pana de apă
cu temperatură slab modificată (din cauza distanŃei faŃă de gura de deversare a apei de
răcire) se întinde pe o distanŃă de 21 km în perimetrul respectivei arii protejate.
Situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” (cu o suprafaŃă totală de 7.406,4 ha –
conform Hotărârii de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007 [***, 2008b]) a fost propus
pentru includere în reŃeaua europeană de arii protejate Natura 2000 din cauza prezenŃei a
35 specii de păsări (nominalizate la pct. 3.2 din ”Formularul Standard Natura 2000” pentru
ROSPA0002 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b]) care fie cuibăresc, fie se află în
tranzit, fie iernează în perimetrul acestui sit.
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Fig. 13. Locul de amplasarea a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 şi a zonei afectate de
apele cu temperaturi ridicate faŃă de aria protejată ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova”.

Notă: săgeată roşie – capătul din aval al canalului de evacuare a apei de răcire (punctul de confluenŃă cu Dunărea);
săgeată galbenă – CNE UnităŃile 1 – 4; poligon roşu – suprafaŃa ariei protejate ROSPA0017 „Canaralele de la Hârşova”.

În ceea ce priveşte impactul evacuării în Dunăre a apei de răcire a unităŃilor de la CNE
Cernavodă, situaŃia celor 35 specii pentru care a fost declarat SPA situl ” Canaralele de la
Hârşova”, situaŃia este următoarea:
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1. Accipiter brevipes: starea celor 10 – 12 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” şi a celor cca 30 exemplare care tranzitează această arie
protejată [***, 2008b], nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
2. Alcedo atthis: starea celor cca 150 - 160 perechi cuibăritoare situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar într-o
măsură nesemnificativă, de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de
răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de puiet
de peşte favorizează lărgirea bazei trofice a speciei Alcedo atthis;
3. Aquila pomarina: starea celor 45 – 50 de exemplare care tranzitează situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b], nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
4. Botaurus stellaris: starea celor cca 2 - 5 perechi cuibăritoare situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar într-o
măsură nesemnificativă de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de
răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă (din cauza că aglomerările de puiet
de peşte favorizează în special în cursul iernii lărgirea bazei trofice a speciei
Botaurus stellaris);
5. Bubo bubo: starea celor 2 – 3 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017 ”Canaralele de
la Hârşova” [***, 2008b], nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă; din cauza aglomerărilor de păsări (în special în perioada de iarnă) din
zona situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”, o parte din exemplarele de Bubo
bubo din situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” pot fi prezente mai frecvent în
situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”;
6. Burhinus oedicnemus: starea celor 60 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b], nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
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schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
7. Buteo rufinus: starea celor 10 – 12 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
8. Calandrella brachydactyla: starea celor 100 – 120 perechi cuibăritoare din situl
ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
9. Caprimulgus europaeus: starea celor 110 – 120 perechi cuibăritoare din situl
ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
10. Circaetus gallicus: starea celor 6 – 7 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
11. Circus aeruginosus: starea celor 2 – 5 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
12. Circus cyaneus: starea celor cca 50 - 60 exemplare care tranzitează situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar
probabil într-o măsură nesemnificativă, de schimbările produse de evacuarea în
Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că
aglomerările de păsări favorizează lărgirea bazei trofice a speciei Circus cyaneus;
13. Circus macrourus: starea perechii cuibăritoare şi a celor cca 15 - 20 exemplare care
tranzitează situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este
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influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
14. Circus pygargus: starea perechii cuibăritoare şi a celor cca 60 - 70 exemplare care
tranzitează situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este
influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
15. Coracias garrulus: starea celor 120 – 130 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
16. Dendrocopos medius: starea celor 15 – 18 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
17. Dendrocopos syriacus: starea celor 70 – 80 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
18. Dryocopus martius: starea celor 15 – 20 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
19. Emberiza hortulana: starea celor 100 – 120 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
20. Haliaeetus albicilla: starea perechii care cuibăreşte în situl ROSPA0017 ”Canaralele de
la Hârşova” şi a celor cca 4 - 6 exemplare care tranzitează aria protejată [***, 2008b]
poate fi influenŃată indirect, pozitiv, dar probabil într-o măsură nesemnificativă, de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
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CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de păsări (care să reprezinte o lărgirea
bazei trofice a speciei Haliaeetus albicilla) nu vor fi sensibil mai mari decât până în
present. Însă, din cauza aglomerărilor de păsări (în special în perioada de iarnă) din
situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”, o parte din exemplarele de Haliaeetus
albicilla care iernau în situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova”, în viitor pot fi
prezente mai frecvent în situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”;
21. Hieraaetus pennatus: starea celor 1 – 3 perechi care cuibăresc în situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” şi a celor cca 5 exemplare care tranzitează aria protejată
[***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările produse de
evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
22. Lanius collurio: starea celor 1200 – 1300 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
23. Lanius minor: starea celor 120 – 130 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
24. Larus minutus: starea celor cca 400 – 600 exemplare care iernează în situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect, pozitiv de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de puiet de peşte favorizează lărgirea
bazei trofice a speciei Larus minutus. Practic, o parte din exemplarele care iernau în
zona sitului ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova”, pot să aleagă ca loc
preferenŃial de iernare zona sitului ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”;
25. Lullula arborea: starea celor 250 – 300 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
© 2009 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 397 / 2009

41

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

26. Melanocorypha calandra: starea celor 1200 – 1300 perechi cuibăritoare din situl
ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici
semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire
provenite de la unităŃile CNE Cernavodă;
27. Milvus migrans: starea celor 4 – 5 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017 ”Canaralele
de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
28. Oenanthe pleschanka: starea celor 12 – 15 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
29. Phalacrocorax pygmeus: starea celor cca 180 – 200 exemplare care iernează în situl
ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] poate fi influenŃată indirect,
pozitiv de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de
la unităŃile CNE Cernavodă, din cauza că aglomerările de puiet de peşte favorizează
lărgirea bazei trofice a speciei Phalacrocorax pygmeus. Practic, o parte din
exemplarele care iernau în zona sitului ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova”, pot
să aleagă ca loc preferenŃial de iernare zona sitului ROSPA0002 ”Allah Bair Capidava”;
30. Picus canus: starea celor 20 – 30 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017 ”Canaralele
de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
31. Falco peregrinus: starea celor 4 exemplare care tranzitează situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă, însă exemplarele respective pot fi atrase de aglomerările de păsări
acvatice zona sitului ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava” (mai ales din locul situat la
cca 30 km în amonte de situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova”);
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32. Anthus campestris: starea celor 3600 – 4000 perechi cuibăritoare din situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
33. Ficedula parva: starea celor cca 200 exemplare care tranzitează situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
34. Ficedula albicollis: starea celor cca 200 exemplare care tranzitează situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă;
35. Falco vespertinus: starea celor cca 22 – 26 exemplare despre care se consideră că ar
ierna în situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” [***, 2008b] nu este influenŃată
direct, nici semnificativ de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de
răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă.
În ceea ce priveşte populaŃiile locale ale speciilor pentru care situl ROSPA0017 ”Canaralele
de la Hârşova” este important ca zonă de cuibărire (Falco vespertinus, Coracias agrrulus,
Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Accipiter brevipes, Calandrella brachydactyla,
Hieraeetus pennatus, Dendrocopos syriacus, Circaetus gallicus, Melanocorypha calandra,
Lanius minor şi Milvus migrans [***, 2008b]), schimbările produse de evacuarea în Dunăre a
apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă au impact nesemnificativ.
În ceea ce priveşte speciile pentru care situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” este
important ca zonă de iernare (Branta ruficollis şi Haliaetus albicilla [***, 2008b]), schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă
pot avea impact indirect, pozitiv asupra populaŃiilor care iernează în această regiune, chiar
dacă exemplarele care în aceşti ani au iernat în situl ROSPA0017 ”Canaralele de la
Hârşova”, în viitor pot fi prezente mai frecvent în situl ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”
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(în cazul speciei Branta ruficollis din cauză că apele din zona sitului ROSPA0002 ”Allah Bair
- Capidava” nu vor fi îngheŃate pe o perioadă mai lungă decât în zona sitului ”Canaralele de
la Hârşova”, iar în cazul speciei din cauza aglomerărilor de păsări din zona sitului
ROSPA0002 ”Allah Bair - Capidava”).
În cazul altor specii de interes conservativ pentru a căror protecŃie situl ROSPA0017
”Canaralele de la Hârşova” este considerat important [***, 2008b], situaŃia acestora este
următoarea:
Plante:
•

Campanula romanica: starea populaŃiei locale a acestei specii caracteristice
zonelor de stâncărie din Dobrogea nu este influenŃată direct, nici semnificativ
de schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de
la unităŃile CNE Cernavodă;

•

Moehringia jankae: starea populaŃiei locale a acestei specii caracteristice zonelor
de stâncărie din Dobrogea nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la
unităŃile CNE Cernavodă;

Peşti:
•

Alosa pontica: specie migratoare, care nu se hrăneşte în Dunăre, asupra căreia
evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă
va avea probabil un impact nesemnificativ;

•

Aspius aspius (Linnaeus 1758): specie răpitoare, care se hrăneşte în Dunăre,
asupra căreia evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile
CNE Cernavodă are un impact pozitiv, semnificativ (specia hrănindu-se cu
ciprinide de talie mică – Alburnus sp., care sunt favorizate de temperaturile
crescute din zona penei de apă);

•

Chalcalburnus chalcoides (Guldenstaedt 1772): specie foarte rară, indicată din
situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” pe baza unor observaŃii istorice;
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în cazul recolonozării zonei cu Chalcalburnus chalcoides, apele cu
temperature crescute provenite de la unităŃile CNE Cernavodă vor avea un
impact pozitiv semnificativ asupra populaŃiei locală a acestei specii;
•

Cobitis taenia Linnaeus 1758: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în
amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la
unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
Cobitis taenia;

•

Gobio albipinnatus Lukash 1933: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile
de nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în
amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la
unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
Gobio albipinnatus;

•

Gobio kessleri: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de nevertebrate
care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte, cât şi în
aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE
Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură
crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Gobio
kessleri;

•

Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus 1758): specie bentonică, care se hrăneşte
cu speciile de nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi
abundenŃă atât în amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire
provenită de la unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că
impactul apelor cu temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra
populaŃiilor locale de Gymnocephalus schraetzer;

•

Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758): specie bentonică, care se hrăneşte cu
speciile de nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă
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atât în amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de
la unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
Misgurnus fossilis;
•

Pelecus cultratus: specie pelagică, răpitoare, în cazul căreia creşterea biomasei
nevertebratelor (datorată temperaturilor mai ridicate ale Dunării, cauzate de
apa de răcire provenită de la la unităŃile CNE Cernavodă) va favoriza
populaŃiile locale de Pelecus cultratus; de asemenea, considerăm că şi
perioada de reproducere a populaŃiei locale a acestei specii va suferi
modificări , în sensul că reproducerea va avea loc mai timpuriu;

•

Proterorhinus marmoratus: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în
amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la
unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
Proterorhinus marmoratus;

•

Rhodeus sericeus amarus (Pallas 1776): specie planctonofagă, a cărei
reproducere depinde de prezenŃa lamelibranchiatelor de dimensiuni mari (în a
căror cavitate paleală sunt depuse icrele); având în vedere faptul că
temperaturile ridicate din pana de apă favorizează dezvoltarea unor populaŃii
mari de lamellibranchiate, considerăm că vărsarea în Dunăre a apei de răcire
provenită de la unităŃile CNE Cernavodă va avea un impact indirect, pozitiv
asupra populaŃiei locale de Rhodeus sericeus amarus;

•

Sabanejewia aurata (Filippi 1865): specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile
de nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în
amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la
unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
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•

Zingel streber (Siebold 1863): specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în
amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la
unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
Zingel streber;

•

Zingel zingel: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de nevertebrate care
au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte, cât şi în aval
de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE Cernavodă;
în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută nu are
impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Zingel zingel.

Reptile:
•

Testudo graeca: starea populaŃiei locale a acestei specii caracteristice platoului
continental dobrogean nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la
unităŃile CNE Cernavodă;

c). RelaŃia cu situl ROSCI0022 ” Canaralele Dunării” din reŃeaua europeană Natura
2000 în conformitate cu informaŃiile din „Formularul Standard Natura 2000 – pentru
ariile de protecŃie specială (SPA)”
Apa de răcire, provenită de la unităŃile CNE Cernavodă, se varsă în perimetrul sitului
ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” (Fig. 14). Pana de apă cu temperatură modificată se
întinde în perimetrul respectivei arii protejate pe o distanŃă de cca 52 km, din care pe o
distanŃă de cca 5 km (între gura de evacuare a aperi de răcire de la unităŃile CNE
Cernavodă şi capătul din amonte al insulelor Fasolele – din aval de Seimeni) este zona în
care temperatura apei este semnificativ diferită (de la +8°C până la +2°C) faŃă de
temperatura apei din amonte de gura de evacuare a apei de răcire (Fig. 16).
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Situl ROSCI002 ”Canaralele Dunării” (cu o suprafaŃă totală de 26.064 ha – conform
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964 din 13 decembrie 2007 [***, 2008c]) a
fost propus pentru includere în reŃeaua europeană de arii protejate Natura 2000 din cauza
prezenŃei a 19 specii (nominalizate la pct. 3.2 din ”Formularul Standard Natura 2000” pentru
ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” [***, 2008c]).
În ceea ce priveşte impactul evacuării în Dunăre a apei de răcire a unităŃilor de la CNE
Cernavodă, situaŃia celor 19 specii pentru care a fost declarat SCI situl ”Canaralele Dunării”,
situaŃia este următoarea:
Plante:
1. Campanula romanica: starea populaŃiei locale a acestei specii caracteristice zonelor
de stâncărie din Dobrogea nu este influenŃată direct, nici semnificativ de
schimbările produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la
unităŃile CNE Cernavodă;
2. Moehringia jankae: starea populaŃiei locale a acestei specii caracteristice zonelor de
stâncărie din Dobrogea nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
Nevertebrate
3. Anisus vorticulus: specie de melc acvatic, macrofitofil, considerat rar la nivel naŃional,
identificat în amonte de Cernavodă, ca urmare populaŃia din ROSCI0022
”Canaralele Dunării” nu este influenŃată direct, nici semnificativ de schimbările
produse de evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă;
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Fig. 14. Locul de amplasarea a CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 şi a zonei afectate de
apele cu temperaturi ridicate faŃă de aria protejată ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”.

Notă: săgeată roşie – capătul din aval al canalului de evacuare a apei de răcire (punctul de confluenŃă cu Dunărea);
săgeată galbenă – CNE UnităŃile 1 – 4; poligon roşu – suprafaŃa ariei protejate ROSCI0022 „Canaralele Dunării”.

Peşti
4. Alosa pontica: specie migratoare, care nu se hrăneşte în Dunăre, asupra căreia
evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE Cernavodă va
avea probabil un impact nesemnificativ;
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5. Alosa tanaica: specie marină migratoare, în cazul căreia formele tinere se hrănesc cu
larve de insecte (chironomide) şi crustacei (Gammarus sp.). Pana de apă caldă
provenită de la de la unităŃile CNE Cernavodă nu influenŃează în mod semnificativ
fracvenŃa şi abundenŃa nevertebratelor care reprezintă baza trofică a acestei
specii, în consecinŃă considerăm că impactul apei de răcire deversată în Dunăre
nu va avea impact semnificativ asupra speciei Alosa tanaica;
6. Aspius aspius (Linnaeus 1758): specie răpitoare, care se hrăneşte în Dunăre, asupra
căreia evacuarea în Dunăre a apei de răcire provenite de la unităŃile CNE
Cernavodă are un impact pozitiv, semnificativ (specia hrănindu-se cu ciprinide de
talie mică – Alburnus sp., care sunt favorizate de temperaturile crescute din zona
penei de apă);
7. Cobitis taenia Linnaeus 1758: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte,
cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE
Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută
nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Cobitis taenia;
8. Gobio albipinnatus Lukash 1933: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte,
cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE
Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută
nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Gobio albipinnatus;
9. Gobio kessleri: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de nevertebrate care
au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte, cât şi în aval de
gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE Cernavodă; în
consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută nu are impact
semnificativ asupra populaŃiilor locale de Gobio kessleri;
10. Gymnocephalus baloni: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte,
cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE
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Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută
nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Gymnocephalus baloni;
11. Gymnocephalus schraetzer (Linnaeus 1758): specie bentonică, care se hrăneşte cu
speciile de nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât
în amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la
unităŃile CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu
temperatură crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de
Gymnocephalus schraetzer;
12. Misgurnus fossilis (Linnaeus 1758): specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile
de nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în
amonte, cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile
CNE Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură
crescută nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Misgurnus
fossilis;
13. Pelecus cultratus: specie pelagică, răpitoare, în cazul căreia creşterea biomasei
nevertebratelor (datorată temperaturilor mai ridicate ale Dunării, cauzate de apa
de răcire provenită de la la unităŃile CNE Cernavodă) va favoriza populaŃiile locale
de Pelecus cultratus; de asemenea, considerăm că şi perioada de reproducere a
populaŃiei locale a acestei specii va suferi modificări , în sensul că reproducerea
va avea loc mai timpuriu;
14. Rhodeus sericeus amarus (Pallas 1776): specie a cărei reproducere depinde de
prezenŃa lamelibranchiatelor de dimensiuni mari (în a căror cavitate paleală sunt
depuse icrele); având în vedere faptul că temperaturile ridicate din pana de apă
favorizează dezvoltarea unor populaŃii mari de lamellibranchiate, considerăm că
vărsarea în Dunăre a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE Cernavodă va
avea un impact indirect, pozitiv asupra populaŃiei locale de Rhodeus sericeus
amarus;
15. Zingel streber (Siebold 1863): specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de
nevertebrate care au aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte,
cât şi în aval de gura de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE
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Cernavodă; în consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută
nu are impact semnificativ asupra populaŃiilor locale de Zingel streber;
16. Zingel zingel: specie bentonică, care se hrăneşte cu speciile de nevertebrate care au
aproximativ aceeaşi frecvenŃă şi abundenŃă atât în amonte, cât şi în aval de gura
de vărsare a apei de răcire provenită de la unităŃile CNE Cernavodă; în
consecinŃă considerăm că impactul apelor cu temperatură crescută nu are impact
semnificativ asupra populaŃiilor locale de Zingel zingel.

Amfibieni
17. Bombina bombina (Linnaeus): specia au fost identificată în bălŃile din partea de
platoul continental al sitului ROSCI0022 ”Canaralele Dunării”, în consecinŃă
considerăm că apele cu temperatură crescută nu au impact asupra populaŃiilor
locale de Bombina bombina.

Reptile
18. Emys orbicularis (Linnaeus): această specie prădătoare a fost identificată în partea
sudică a sitului ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” (în zona lacurilor Oltina şi
Bugeac), ca urmare apele cu temperatură crescută nu au impact asupra
respectivelor populaŃii locale. În cazul exemplarelor care ar ajunge în zona cu ape
calde din aval de gura de vărsare a canalului cu apă de răcire a unităŃilor de la
CEN Cernavodă, abundenŃa mare a puietului de peşte din acest sector al Dunării
probabil va favoriza instalarea unei populaŃii stabile de Emys orbicularis;

Mamifere
19. Lutra lutra (L., 1758): această specie prădătoare a fost identificată în partea sudică a
sitului ROSCI0022 ”Canaralele Dunării” (în zona lacurilor Oltina şi Bugeac), ca
urmare apele cu temperatură crescută nu au impact asupra respectivelor populaŃii
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locale. În cazul exemplarelor care ar ajunge în zona cu ape calde din aval de gura
de vărsare a canalului cu apă de răcire a unităŃilor de la CEN Cernavodă,
abundenŃa mare a puietului de peşte din acest sector al Dunării probabil va
favoriza instalarea unei populaŃii stabile de Lutra lutra;
În ceea ce priveşte impactul evacuării în Dunăre a apei de răcire a unităŃilor de la CNE
Cernavodă, situaŃia celor 14 habitate naturale de interes conservativ pentru care a fost
declarat SCI situl ” Canaralele Dunării”, situaŃia este următoarea:
1. Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaŃia de Littorelletea uniflorae şi/sau
de Isoeto-Nanojuncetea (cod Natura 2000: 3130): în zona penei de apă cu
temperaturi modificate semnificativ nu este prezent acest tip de habitat;
2. Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaŃia bentică de Chara spp. (cod Natura 2000:
3140): acest tip de habitat este prezentă în partea sudică (din amonte) a sitului
”Canaralele Dunării”;
3. Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaŃie de Chenopodion rubri şi Bidention p.p. (cod
Natura 2000: 3270): în zona penei de apă cu temperaturi modificate semnificativ nu
este prezent acest tip de habitat;
4. Tufişuri de foioase ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 40CO): în zona penei de apă cu
temperaturi modificate semnificativ nu este prezent acest tip de habitat;
5. *Stepe ponto-sarmatice (cod Natura 2000: 62CO): în zona penei de apă cu temperaturi
modificate semnificativ nu este prezent acest tip de habitat;
6. Pajişti aluviale ale văilor de râuri cu Cnidion dubii (cod Natura 2000: 6440): în zona
penei de apă cu temperaturi modificate semnificativ nu este prezent acest tip de
habitat;
7. Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sangiusorba officinalis) (cod Natura
2000: 6510): în zona penei de apă cu temperaturi modificate semnificativ nu este
prezent acest tip de habitat;
8. Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minoris) (cod Natura 2000: 91FO): în
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zona de mal a sectorului Dunării cu pana de apă cu temperaturi modificate este
prezent acest tip de habitat, fără ca modificările datorate temperaturii crescute să
aibă influenŃă asupra acestuia;
9. AsociaŃii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la nivel montan şi
alpin (cod Natura 2000: 6430): în zona penei de apă cu temperaturi modificate
semnificativ nu este prezent acest tip de habitat;
10. VegetaŃie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos (cod Natura 2000: 91AA): în zona
penei de apă cu temperaturi modificate semnificativ nu este prezent acest tip de
habitat;
11. VegetaŃie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. (cod Natura 2000: 91I0): în zona
penei de apă cu temperaturi modificate semnificativ nu este prezent acest tip de
habitat;
12. Păduri panonice-balcanice de stejar turcesc (cod Natura 2000: 91M0): în zona penei de
apă cu temperaturi modificate semnificativ nu este prezent acest tip de habitat;
13. Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba (cod Natura 2000: 92A0): în zona de mal a
sectorului Dunării cu pana de apă cu temperaturi modificate este prezent acest tip de
habitat, fără ca modificările datorate temperaturii crescute să aibă influenŃă asupra
acestuia;
14. Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae (cod Natura
2000: 92D0): în zona de mal a sectorului Dunării cu pana de apă cu temperaturi
modificate semnificativ este prezent acest tip de habitat.
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Aspecte relevante ale evoluŃiei probabile a mediului în cazul neimplementării
proiectului propus - varianta zero
Starea florei
Nefinalizarea investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 nu are efecte semnificative asupra
speciilor de floră din zona penei de apă cu temperaturi modificate, nici asupra celor din
zonele adiacente acestui sector al Dunării (de pe platoul continental dobrogean).
Starea faunei
În cazul nefinalizării investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4, debitul de apă de răcire
evacuate va rămâne la nivelul actual, ceea ce reprezintă în prezent aproximativ 5% din
debitul modul al Dunării la SH Cernavodă.
Având în vedere că lucrările de deviere a apei de pe braŃul Bala-Borcea în Dunărea Veche
(aflate în derulare) vor creşte debitul Dunării pe zona vizată de prezentul studiu, în cazul
neimplementării investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 pana de apă cu temperaturi
ridicate va fi de dimensiuni mai reduse faŃă de actuala extindere a ei pe cca 4 km în aval de
gura de vărsare a canalului cu apa de răcire provenită de la CNE Cernavodă.
Ca o consecinŃă a reducerii zonei cu ape cu temperaturi modificate, speciile favorizate de
temperaturile mai ridicate ale mediului înconjurător vor suferi o descreştere în ceea ce
priveşte indicii de frecvenŃă şi abundenŃă. Fiind vorba de specii care reprezintă baza trofică
a populaŃiile locale de peşti, care la rândul lor reprezintă baza trofică pentru păsări acvatice
ihtiofage şi unele mamifere (de ex. vidra), acestea din urmă de asemenea vor fi prezente în
număr mai redus pe sectorul respectiv.
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Finalizarea sau nefinalizarea investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 nu are efecte
semnificative asupra altor grupe de vertebrate (amfibieni, reptile, mamifere) adaptate
zonelor umede, respectiv cele din zonele învecinate acestui sector al Dunării (platoul
continental sau zonele din Insula Mare a IalomiŃei).
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4.

Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată
semnificativ de implementarea investiŃiei CNE
Cernavodă UnităŃile 3 şi 4
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Rezultatele investigaŃiilor de teren au scos în evidenŃă faptul că sectorul de râu afectat
semnificativ de apele de răcire provenite de la CNE Cernavodă (UnităŃile 1 şi 2) se întinde
pe o distanŃă de cca 5 km, între gura de vărsare a canalului de evacurare a apelor de răcire
şi capătul din amonte a insulelor Fasolele, aflaŃi în aval de localitatea Seimeni (Fig. 15).

Fig. 15. Sectorul de Dunăre afectat de apele cu temperaturi ridicate evacuate de la CNE
Cernavodă UnităŃile 1 şi 2.

Notă: săgeată roşie – gura de vărsare în Dunăre a canalului de evacuare a apei de răcire; săgeată galbenă – capătul din
aval a zonei cu temperaturi modificate într-o măsură semnificativă.
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În acest sector de cca 5 km, în dreptul gurii de vărsare a canalului cu apa de răcire (Fig. 16)
temperaturile apelor Dunării înregistrează o creştere cu cca 8 °C faŃă de temperatura apelor
Dunării din amonte de gura canalului de evacuare a apelor de răcire, apoi diferenŃa de
temperatură scade până la cca +2 °C în dreptul capătului din amonte a insulelor Fasolele,
aflate la nord de localitatea Seimeni.

Fig. 16: Gura de deversare a apei de răcire de la CNE Cernavoda , Dunărea mal drept Km
297.
Restul penei de apa cu modificari de temperatura nesemnificative cuprinse intre +20C si
0.50C se intinde pe urmatorii cca. 52km, de la gura de vărsare a canalului cu apa de răcire
până în aval de confluenŃa Dunării cu braŃul Borcea (în amonte de capătul sudic al Insulei
Mici a Brăilei) (Fig. 17).
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Fig. 17. Modificarea temperaturii apei Dunării între gura de vărsare a canalului de evacuare
a apei de răcire (0 în grafic) şi capatul sudic al Insulei Mici a Brăilei.
În cursul investigaŃiilor asupra sectorului afectat de apa de răcire şi sectoarele de referinŃă
(de pe braŃul Borcea şi de pe Dunăre – din amonte de gura canalului de evacuare) au fost
identificate (în afară de speciile de viermi oligocheŃi din familiile Naididae şi Tubificidae) în
total următoarele 18 specii de nevertebrate bentonice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bithynia tentaculata (Mollusca)
Chironomus plumosus (Chironomidae)
Corbicula fluminea (Mollusca)
Corophium curvispinum (Amphipoda)
Dikerogammarus heamobaphers (Amphipoda)
Dikerogammarus villosus (Amphipoda)
Dreissena polymorpha (Mollusca)
Glyptotendipes barbipes (Chironomidae)
Glyptotendipes gripekoveni (Chironomidae)
Gomphus vulgatissimus (Odonata)
Hydropsyche angustipennis (Trichoptera)
Jaera sarsi (Isopoda)
Lithoglyphus naticoides (Mollusca)
Pontogammarus crassus (Amphipoda)
Pontogammarus moeticus (Amphipoda)
Pontogammarus obesus (Amphipoda)
Pontogammarus sarsi (Amphipoda)
Viviparus acerosus (Mollusca)
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Cel mai mare numar de specii a fost identificat în proba 5 (12 specii), prelevată din amonte
de gura de vărsare a canalului cu apă de răcire de la CNE Cernavodă. Cel mai mic număr
de specii a fost în proba nr. 2 (1 specie), prelevată pe braŃul Borcea. În ceea ce priveşte
media numărul de specii din diferite probe, nu exista diferente semnificative între statiile
de prelevare (în zona afectată de apele de răcire, respectiv în zonele neafectate de
apele de răcire de pe Dunăre şi braŃul Borcea). Media numarului de specii din probele
colectate în zona afectată de apele de răcire este de 5, respectiv 5.38 în zonele neafectate
de apele de răcire (Tabel 2).
Tabel 2.
Valorile indicilor de diversitate a nevertebratelor bentonice în sectorul de Dunăre studiat şi
sectoarele de referinŃă de la Dunăre şi braŃul Borcea
nr. total
Indice
Indice
Indice
indivizi
Margalef
Pielou
Shannon
Nr. specii
Proba 1
7
227
1.106001 0.712273 1.386019
Proba 2
1
10
0
0
Proba 3
6
724
0.759325 0.785553 1.407521
Proba 4
6
128
1.030496 0.408401 0.731757
Proba 5
12
610
1.715143 0.604266 1.501545
Proba 6
8
311
1.219556 0.668303 1.389698
Proba 7
5
52
1.012339 0.736046 1.18462
Proba 8
5
59
0.980984 0.537218 0.864618
Proba 9
4
36
0.837166 0.650779 0.902171
Proba 11
5
191
0.761575 0.373607 0.601297
Proba 12
4
133
0.613453 0.141345 0.195945
Proba 13
3
27
0.606826 0.965634 1.060857
Proba 14
4
24
0.943974 0.704172 0.97619
Media
5.384615
Proba 15
3
41
0.538565 0.754302 0.828686
Proba 17
9
254
1.444738 0.753651 1.655941
Proba 16
6
63
1.206816 0.787476 1.410967
Proba 18
4
21
0.985376 0.807625 1.119606
Proba 19
5
221
0.740993 0.595188 0.957918
Proba 20
3
10
0.868589 0.729847 0.801819
Media
5
Notă: verde – eşantioane prelevate de pe braŃul Borcea; galben – eşantioane prelevate de pe Dunăre, în
amonte de gura de vărsare a canalului de evacuare a apei de răcire; roşu - eşantioane prelevate de pe
Dunăre, în aval de gura de vărsare a canalului de evacuare a apei de răcire.
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Din analizele realizate a rezultat că nu exista o influenta evidenta a temperaturii apei asupra
numarului de specii (Fig. 18), diversitatea specifică fiind determinată de un cumul de factori
abiotici si biotici care trebuie monitorizati pe un termen mai lung si analizati pentru o
interpretare corespunzătoare a impactului apelor cu temperaturi modificate asupra structurii
biocenotice din sectorul de Dunăre aflat în aval de gura de vărsare a canalului de evacuare
a apelor de răcire de la CNE Cernavodă.
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Fig. 18. Numărul de specii identificate şi temperatura apei pe sectorul de râu influenŃate de
apele cu temperaturi modificate şi sectoarele de Dunăre cu ape cu temperaturi
nemodificate.
Dintre speciile prezente în Dunărea, o situaŃie deosebită s-a constatat în cazul moluştei
Corbicula fluminea. Aceasta este o specie invazivă, originară din sud-estul Asiei. În urma
analizelor s-a construit o matrice de corelaŃie între abundenŃele celor doua specii de bivalve
(Corbicula fluminea şi Dreissena polymorpha) prezente în probele colectate şi celalalte
specii de macronevertebrate bentonice. Aşa cum se poate observa şi în Tabelul 3, indici de
corelaŃie pozitivă mari există atât între cele două specii de bivalve, cât şi între acestea şi
© 2009 - Toate drepturile rezervate INCDDD –Tulcea
Contract nr. 397 / 2009

62

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

majoritatea speciilor de amfipode identificate. Deşi în momentul de faŃă Corbicula fluminea
prezintă densităŃi ridicate, ea nu înlocuieşte populaŃiile de Dreissena polymorpha (aceasta
din urmă fiind specie autohtonă). Datorită potenŃialului reproductiv ridicat, un individ adult
Corbicula fluminea poate produce peste 68.000 de larve pediveligere (ultimul stadiu larvar)
pe an, ca urmare populaŃiile acestei specii pot constitui densităŃi foarte mari în perioade
scurte de timp (Fig. 19). AdulŃii pot creşte până la 50-70 mm şi trăiesc între 3 şi 4 ani.
[McMahon şi Bogan, 2001].

Fig. 19. Stânga, sus - Zona de mal drept aval de gura de deversare a apei de răcire de la
CNE Cernavoda (Dunăre km 296,8). Dreapta, sus - juvenili de avat (Aspius aspius).
Stânga, jos - vedere asupra apei din zona de mal drept Km 296,8. Dreapta, jos - detaliu de
pe mal în care domină moluştele din genul Corbicula sp.
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Cochiliile celor două specii de bivale (Corbicula fluminea şi Dreissena polymorpha) oferă
refugiu mai ales pentru speciile de amfipode ceea ce poate explica, în parte, corelaŃia
pozitivă dintre bivalve şi amfipode (Tabel 3).
Tabel 3.
Indicele de corelaŃie dintre cele două specii de bivale (Corbicula fluminea şi Dreissena
polymorpha) şi celelalte specii de nevertebrate bentonice identificate
Corbicula fluminea

Corbicula fluminea
Dreissena polymorpha
Viviparus aceosus
Bithynia tentaculata
Naididae
Tubificidae
Glyptotendipes gripekoveni
G. barbipes
C. plumosus
Gomphus vulgatissimus
Pontogammarus sarsi
P. moeticus
P. crassus
P. obesus
Corophium curvispinum
Dikerogammarus
heamobaphers
D. villosus
Hydropsyche angustipennis
Jaera sarsi

Dreissena polymorpha

0.76581998
0.387404953
0.103144298
-0.201531815
-0.254005009
-0.140864061
0.041053133
-0.15417832
-0.140864061
-0.091983739
0.69721227
0.223756446
0.159375044
0.729943495

0.706172
0.21533
-0.16799
-0.03524
-0.12615
0.146924
-0.13884
-0.12615
-0.0703
0.594489
0.221382
-0.12615
0.761368

0.789904823
0.054708684
0.722807413
0.456754729

0.785015
0.579584
0.599912
0.540708

Deşi au preferinŃe diferite pentru substrat, Dreissena polymorpha populând pe cele mai
dure, în timp ce Corbicula fluminea preferând un substrat mai moale, în probele colectate
nu se observă o diferenŃiere clară între cele două specii pe baza tipului de substrat (Fig.
20). Corbicula fluminea se găseşte atât în zonele cu facies nisipos/pietros, cu inserŃii de mal
şi argila de pe Dunare, cât şi în faciesurile predominant nisipoase de pe braŃul Borcea. Pe
acelaşi tip de substrat (nisipos / pietros) Corbicula fluminea are populaŃii mai numeroase în
zona situată în avalul gurii de evacuare a apei de răcire (Fig. 19 şi Fig. 20).
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Fig. 20. DistribuŃia principalelor grupe taxonomice în funcŃie de tipul substratului şi
localizarea punctelor de prelevare (faŃă de gura de evacuare a apelor de răcire).

În ceea ce priveşte celelalte grupe de nevertebrate bentonice, oligochetele sunt mai
numeroase în staŃiile de prelevare situate în amonte de gura de evacuare a apei de răcire.
Fenomenul invers se constată în cazul gasteropodelor, care sunt mai abundente în aval de
gura de evacuare a apei de răcire.
În ceea ce priveşte ihtiofauna, în cursul investigaŃiilor de teren s-a constatat că în zona din
imediata apropiere (şi în aval) de gura de vărsare a canalului cu apa de răcire există o
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concentrare mare de avat (Aspius aspius), obleŃ (Alburnus alburnus), fiind frecvente şi
specii precum crap (Cyprinus carpio – Fig. 21), caras (Carassius auratus gibelio – Fig. 21),
plătică (Abramis brama), mreană (Barbus barbus – Fig. 21) etc.
AbundenŃa şi frecvenŃa mare a acestor specii în apele cu temperature ridicate din aval de
gura de vărsare a canalului respectiv se explică prin faptul că baza trofică este deosebit de
bogată (datorită dezvoltării explosive a algelor şi faunei bentonice), atât pentru speciile
planctonofage şi bentofage, cât şi pentru puietul diferitelor specii, acestea din urmă fiind
principala hrană pentru speciile ihtiofage (şalău – Sander lucioperca - , avat – Aspius aspius
– etc.).

Fig. 21. Stânga, sus – Plaja pe malul drept, de la Km 294,4 (Seimeni), acoperită aproape
exclusiv de cochilii de moluşte Corbicula, Dreisena şi Lithoglyphus. Centru, sus – malul
drept, de la Km 294,4 (Seimeni). Dreapta, sus – aglomerare de cochilii dominate de
Corbicula fluminea. Stânga, jos: exemplare de Carasius auratus gibelio şi Barbus barbus
capturate în zona penei de apă cu temperature ridicate. Centru, jos – pescuit în zona penei
de apă cu temperature ridicate. Dreapta, jos – exemplar de Cyprinus carpio cu o condiŃie
corporală excepŃională capturate în zona penei de apă cu temperature ridicate.
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În zonele de mal din sectorul cu apă cu temperaturi modificate, în cursul investigaŃiilor de
teren au fost observate aglomerări de păsări ihtiofage (cormorani mari – Phalacrocorax
carbo - , cormorani mici – Phalacrocorax pygmeus -, egrete mici – Egreta garzetta - , stârci
cenuşii – Ardea cinerea –, pescăruşi râzători – Larus ridibundus -, pescăruşi argintii – Larus
cachinnans - etc.) în aval de Seimeni (Fig. 22).
AbundenŃa mare a acestor specii în respectivul sector al Dunării se explică prin faptul că
baza trofică este deosebit de bogată, în acea zonă fiind înregistrate şi populaŃii mari de
peşti planctonofagi, bentofagi şi ihtiofagi, care reprezintă hrana speciilor de păsări
aglomerate în zonele de mal.

Fig. 22. Aglomerările de păsări ihtiofage (cormorani mari şi mici) care abundă în aval de
Seimeni (în imagini malul drept al Dunării la Km 287).
Aceste zone bogate în alge, nevertebrate bentonice şi peşti reprezintă probabil un loc
preferat de iernare atât a speciilor de păsări algofage, bentofage şi ihtiofage, cât şi a
speciilor de răpitoare (Circus, Haliaeetus, Buteo etc.) care se hrănesc cu păsările
aglomerate în acest sector al Dunării.
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5.

Rezultate privind potenŃialele efecte semnificative
(secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt,
mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi
negative) asupra mediului a investiŃiei CNE Cernavodă
UnităŃile 3 şi 4
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Categoriile de impact şi criteriile de evaluare a efectelor semnificative au fost stabilite pe
baza principiilor precauŃionare din domeniul conservării naturii, în vederea conformării la
respectarea prevederilor din legislaŃia curentă din domeniul protecŃiei mediului.
Astfel, categoriile de impact utilizate la evaluarea efectelor implementării investiŃiei CNE
Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 sunt redate în Tabelul 4.
Tabelul 4.
Categorii de impact potenŃial al investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4
Categoria de impact
1. impact pozitiv semnificativ

Descriere
efect pozitiv de lungă durată (eventual permanent) al
activităŃilor sau infrastructurii realizate în cadrul proiectului
asupra factorilor/elementelor de mediu

2. impact pozitiv

efect pozitiv (de scurtă durată / temporar / sezonier) al
activităŃilor sau infrastructurii realizate în cadrul proiectului
asupra factorilor/elementelor de mediu

3. impact neutru (nesemnificativ) nu există efecte sau efectele pozitive şi negative se
compensează reciproc, rezultând o situaŃie finală de
echilibru între cele două tipuri de efecte
4. impact negativ nesemnificativ

efect negativ minor (şi/sau temporar) asupra factorilor /
elementelor de mediu

5. impact negativ

efect negativ de scurtă durată sau reversibilă asupra
factorilor / elementelor de mediu

6. impact negativ semnificativ

efect negativ de lungă durată (eventual permanent) sau
ireversibil asupra factorilor / elementelor de mediu

Tipurile de impact nominalizate în Tabelul 4. pot fi pe termen scurt, mediu sau/şi lung,
permanente sau temporare, directe sau indirecte.
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Pentru identificarea tipului şi posibila cuantificare a mărimii efectelor potenŃiale semnificative
asupra mediului a activităŃilor şi infrastructurilor prevăzute în proiectul contractului nr. 397 /
2009 s-au stabilit criteriile listate în Tabelul 5.
Tabelul 5
Criterii pentru determinarea efectelor potenŃiale ale investiŃiei CNE Cernavodă
UnităŃile 3 şi 4
Criteriul de evaluare

Comentarii

Modificarea habitatelor

- factori abiotici (microclimat)
- atenŃie specială acordată tipurilor de
habitate nominalizate în O.U.G. 57 / 2007
Modificarea biotopurilor şi biocenozelor
- suprafaŃa sau structura
- atenŃie specială acordată biotopurilor şi
biocenozelor naturale
Modificarea populaŃiilor de specii sălbatice şi - dimensiunea suprafeŃei de distribuŃie
habitatelor acestora
- caracteristicile populaŃionale (densitate
etc.)
- atenŃie specială acordată speciilor de
interes conservativ (O.U.G. 57 / 2007)
Modificarea populaŃiilor de faună sălbatică
- caracteristicile populaŃionale (densitate
etc.)
- dinamica spaŃială şi temporală a
populaŃiilor locale
- atenŃie specială acordată speciilor de
interes conservativ
Modificarea rutelor de migraŃie
- în special la păsări
Modificări ale zonelor pentru reproducere, - atenŃie deosebită acordată în cazul unor
creştere, hrănire, odihnă şi/sau iernare
efecte ireversibile
Măsuri pentru managementul biodiversităŃii
- posibile acŃiuni de gestionare a situaŃiei în
scopul reducerii potenŃialului impact negativ
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Efecte asupra factorului hidrologic
Apele deversate în Dunăre de canalul cu apa de răcire provenită de la CNE Cernavodă, în
prezent afectează în mod semnificativ un sector de cca 5 km, unde în dreptul gurii de
vărsare a canalului cu apa de răcire (Fig. 16) temperaturile apelor Dunării înregistrează o
creştere cu cca 8 °C faŃă de temperatura apelor Dunării din amonte de gura canalului de
evacuare a apelor de răcire. La capătul din aval al acestui sector de cca 5 km (în dreptul
capătului din amonte a inusulelor Fasolele, aflate la nord de localitatea Seimeni) diferenŃa
de temperatură scade până la cca +2 °C faŃă de temperatura apelor Dunării din amonte de
gura canalului de evacuare a apelor de răcire.
Pana de apă cu temperatură modificată se întinde în aval pe o distanŃă de cca 57 km, de la
gura de vărsare a canalului cu apa de răcire până în aval de confluenŃa Dunării cu braŃul
Borcea (în amonte de capătul sudic al Insulei Mici a Brăilei), unde temperatura este mai
mare cu cca 0,5 °C faŃă de temperatura apelor Dunării neafectate de pana de apă caldă
(Fig. 17).
Scenariul 1
În cazul în care debitul Dunării nu va suferi modificări în viitor, dublarea volumului de apă cu
temperaturi ridicate deversate în fluviu va avea ca rezultat prelungirea penei de apă cu
temperaturi modificate semnificativ de la actuala lungime de cca 5 km la o lungime de cca
10 km (măsuraŃi de la gura de vărsare a canalului de deversare a apei de răcire provenită
de la CNE Cernavodă) (Fig. 23).
Astfel, pana de apă va avea în dreptul localităŃii Dunărea temperaturi cu cca +2 °C mai mari
faŃă de temperatura apei Dunării în amonte de gura de gura de vărsare a canalului de
deversare a apei de răcire provenită de la CNE Cernavodă.
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Fig. 23. Zona de extindere a penei de apă caldă în cazul scenariului 1.

Notă: săgeată roşie – gura de vărsare în Dunăre a canalului de evacuare a apei de răcire; săgeată galbenă – capătul din
aval a zonei cu temperaturi modificate actual într-o măsură semnificativă; săgeată albastră – capătul din aval a zonei care
va avea temperaturi modificate într-o măsură semnificativă în cazul scenariului 1.

Pana de apă cu temperatură modificată, care în prezent se întinde în aval pe o distanŃă de
cca 57 km (de la gura de vărsare a canalului cu apa de răcire până în aval de confluenŃa
Dunării cu braŃul Borcea, în amonte de capătul sudic al Insulei Mici a Brăilei), se va
prelungi, în urma amestecării cu apele din braŃul Borcea, probabil pe încă o distanŃă de 10 –
15 km în aval de confluenŃa braŃului Borcea cu Dunărea Veche. Astfel, apele Dunării din
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dreptul Parcului Natural ”Balta Mică a Brăilei”, cele de pe braŃul Vâlciu şi cele de pe braŃul
Măcin vor avea temperaturi mai ridicate pe respectivele sectoare de cca 10 – 15 km, cu
aproximativ 0,5 °C faŃă de temperatura apelor Dunării neafectate de pana de apă caldă.

Scenariul 2
În cazul devierii parŃiale a apelor din braŃul Borcea în Dunărea Veche (lucrare aflată în
derulare – proiect ISPA 1 – în zona gurii braŃului Bala), debitul mediu al Dunării la
Cernavodă va ajunge de la cca 2300 m3/s la cel puŃin cca 3500 m3/s. Ca urmare, pana de
apă cauzată de deversarea în Dunăre a apelor de răcire provenite de la CNE Cernavodă
(UnităŃile 1 – 4) probabil va suferi doar modificări reduse în ceea ce priveşte lungimea, pe
care diferenŃa de temperatură este semnificativă faŃă de temperatura fluviului Dunărea în
amonte de gura de vărsare a respectivului canal.
Estimăm că în cazul scenariului 2 lungimea penei de apă cu temperaturi modificate va
avea cca 6 – 7 km.
Similar situaŃiei de la scenariul 1, şi în cazul scenariului 2 pana de apă cu temperatură
modificată, care în prezent se întinde în aval pe o distanŃă de cca 57 km (de la gura de
vărsare a canalului cu apa de răcire până în aval de confluenŃa Dunării cu braŃul Borcea, în
amonte de capătul sudic al Insulei Mici a Brăilei), se va prelungi, în urma amestecării cu
apele din braŃul Borcea, probabil pe încă o distanŃă de 10 – 15 km în aval de confluenŃa
braŃului Borcea cu Dunărea Veche. Astfel, apele Dunării din dreptul Parcului Natural ”Balta
Mică a Brăilei”, cele de pe braŃul Vâlciu şi cele de pe braŃul Măcin vor avea temperaturi mai
ridicate pe respectivele sectoare de cca 10 – 15 km, cu aproximativ 0,5 °C faŃă de
temperatura apelor Dunării neafectate de pana de apă caldă.
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Efecte asupra florei, asociaŃiilor vegetale şi habitatelor naturale
În sectorul de Dunăre unde există ape cu temperaturi modificate nu sunt prezente habitate
acvatice de interes conservativ, ca urmare, atât în cazul scenariului 1, cât şi în cazul
scenariului 2, considerăm că impactul apelor cu temperaturi modificate nu va fi
semnificativ.
În cazul florei şi habitatelor de mal, temperatura crescută a apei va modifica microclimatul
zonelor ripariene, ca urmare vor apărea modificări în fenologia speciilor de plante în sensul
prelungirii periodei vegetative (înmuguriri mai timpurii şi trecerea în faza de latenŃă mai
târziu).

Efecte asupra speciilor de nevertebrate
Având în vedere că diversitatea specifică a faunei bentonice nu s-a modificat semnificativ în
aval de gura de vărsare a apelor de răcire în comparaŃie cu zonele din amonte de
respectiva gură de evacuare, în condiŃiile funcŃionării UnităŃilor 1 şi 2, considerăm că
spectrul de specii nu se va modifica nici în cazul intrării în exploatare a UnităŃilor 3 şi 4, însă
zona în care va fi favorizată dezvoltarea explozivă a bentofaunei (în special a moluştei
Corbicula fluminea) se va extinde cu cca 5 km în cazul scenariului 1 , respectiv cu cca 1 –
2 km în cazul scenariului 2.

Efecte asupra speciilor de peşti
Extinderea zonei cu ape cu temperaturi modificate semnificativ va avea ca efect probabil
creşterea lungimii (cu cca 5 km în cazul scenariului 1, respectiv cu 1 – 2 km în cazul
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scenariului 2) sectorului de fluviu în care vor fi prezente în număr mare exemplare
aparŃinând cel puŃin următoarelor specii de ciprinide caracteristice acestui sector al Dunării
(avat - Aspius aspius, obleŃ - Alburnus alburnus - , crap - Cyprinus carpio, caras - Carassius
auratus gibelio, plătică - Abramis brama, mreană - Barbus barbus etc.), dar şi altor specii,
precum somn (Silurus glanis), şalău (Sander lucioperca), biban (Perca fluviatilis), pietrar
(Zingel zingel), fusar (Zingel streber) etc.
Considerăm că din cauza temperaturilor crescute de pe viitorul sector de cca 10 km (în
cazul scenariului 1) sau de cca 6 – 7 km (în cazul scenariului 2), speciile de peşti vor
continua să se hrănească şi în timpul iernii. În schimb, în timpul verii, când în mod
excepŃional, uneori temperatura apelor Dunării la Cernavodă, poate creşte până la cca 28
°C, practic toate speciile de peşti vor evita partea din amonte a penei de apă cu
temperatură modificată (din apropierea gurii de deversare a canalului de aducŃiune a apei
de răcire de la CNE Cernavodă), unde temperatura va fi de cca 36 °C. Aceste temperaturi
excesive nu vor periclita viaŃa peştilor, deoarece pe de o parte este vorba de specii mobile,
pe de altă parte pana de apă cu aceste temperaturi deosebite ocupă mai puŃin de o treime
din lăŃimea fluviului pe respectivul sector.
În baza rezultatelor investigaŃiilor de teren, considerăm că în ambele situaŃii (scenariul 1 şi
scenariul 2), zonele de hrănire ale puilor de sturioni (Acipenser stellatus, A. ruthenus, A.
gueldenstaedti şi Huso huso) probabil vor fi afectate în mod nesemnificativ.

Efecte asupra speciilor de amfibieni
Dintre amfibienii identificaŃi în zonele de mal învecinate sectorului afectat de pana cu apă
caldă provenită de la UnităŃile 1 şi 2 a CNE Cernavodă (Triturus dobrogicus, Triturus
vulgaris, Bufo viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus şi Rana ridibunda), considerăm că
numai specia Rana ridibunda va fi afectată de creşterea lungimii penei cu apă cu
temperaturi modificate semnificativ, în sensul că în cazul exemplarelor acestei specii va
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putea fi constatată reducerea (sau chiar eliminarea) perioadei de hibernare – un fenomen
constatat în valea Dunării (la Insula Mică Brăilei, la Tulcea etc.) în ani cu iarnă blândă.

Efecte asupra speciilor de reptile
Dintre reptilele prezente în zonele de mal învecinate sectorului afectat de pana cu apă caldă
provenită de la a CNE Cernavodă (Podarcis taurica, Lacerta viridis, Coluber caspius, Natrix
natrix şi Natrix tessellata), doar în cazul speciilor Natrix natrix şi Natrix tessellata va putea fi
constatată reducerea (sau chiar eliminarea) perioadei de hibernare. Acelaşi fenomen va
putea fi observat şi în cazul eventualelor exemplare de Emys orbicularis care ajung în acest
sector al Dunării. În cazul celorlalte specii (adaptate habitatelor terestre, continentale),
considerăm că intrarea în funcŃiune a UnităŃilor 3 şi 4 a CNE Cernavodă va avea impact
nesemnificativ.

Efecte asupra speciilor de păsări
Extinderea zonei cu ape cu temperaturi modificate semnificativ va avea ca efect probabil
creşterea suprafeŃei zonelor în care se vor aglomera păsările (bentofage şi ihtiofage), în
special în perioada de toamnă şi iarnă. Ca urmare, considerăm că va fi prezent în sectorul
de cca 10 km (în cazul scenariului 1), respectiv de cca 6 - 7 km (în cazul scenariului 2) un
număr mai mare de exemplare cel puŃin din următoarele specii: cormorani mari
(Phalacrocorax carbo), cormorani mici (Phalacrocorax pygmeus), egrete mici (Egreta
garzetta), stârci cenuşii (Ardea cinerea), pescăruşi râzători (Larus ridibundus), pescăruşi
argintii (Larus cachinnans). De asemenea, speciile de răpitoare care iernează în zona ariilor
protejate ROSPA0002 (Allah Bair – Capidava) şi ROSPA0017 (Canaralele de la Hârşova),
dar şi o parte din cele care iernează în situl ROSPA0039 (Dunăre - Ostroave) vor fi mai
atrase de aglomerările de păsări prezente pe acest sector al Dunării în număr mai mare din
cauza apelor cu temperaturi ridicate.
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Efecte asupra speciilor de mamifere
Dintre mamiferele prezente în zonele de mal ale sectorului afectat de pana cu apă caldă
provenită de la UnităŃile 1 şi 2 a CNE Cernavodă, considerăm că numai specia Lutra lutra
va fi influenŃată de modificările ce vor surveni şi pe distanŃa de cca 5 km (în cazul
scenariului 1), respectiv de cca 1 – 2 km (în cazul scenariului 2), în sensul că abundenŃa
de peşti (mai ales în perioada de iarnă) va favoriza populaŃia de vidră (Lutra lutra) din acest
sector al fluviului.
În cazul celorlalte specii de mamifere (adaptate habitatelor terestre, continentale),
considerăm că întrarea în funcŃiune a UnităŃilor 3 şi 4 a CNE Cernavodă va avea impact
nesemnificativ.
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Concluzii privind impactul asupra mediului al implementării investiŃiei
CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4
Tabel 6.
Tabel centralizator al posibilelor efecte asupra mediului al implementării investiŃiei
CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4
Element de mediu
hidrografie / apă

Efect / impact al temperaturilor crescute în zona penei de
apă cu temperatură modificată semnificativ (5 km)
impact negativ semnificativ

microclimat (acvatic)

impact negativ semnificativ

habitate naturale acvatice
habitate naturale terestre

impact negativ, în perioada de vară
impact pozitiv, în perioada de iarnă
impact neutru (nesemnificativ)

plante sălbatice acvatice

nu este cazul (substratul fiind lipsit de cormofite)

plante sălbatice terestre

impact neutru (nesemnificativ)

nevertebrate acvatice

impact pozitiv semnificativ

nevertebrate terestre

impact neutru (nesemnificativ)

peşti
amfibieni

impact pozitiv semnificativ, în perioada de iarnă
impact negativ, în perioada de vară
impact neutru

reptile

impact neutru

păsări

impact pozitiv semnificativ

mamifere acvatice

impact pozitiv semnificativ

mamifere terestre

impact neutru (nesemnificativ)

În zona reprezentată de pana de apă cu temperaturi modificate semnificativ (5 km),
impactul implementării investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 este negativ semnificativ
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asupra factorului hidrologic (apă, respectiv temperatura apei) şi asupra microclimatului
zonei, iar în ceea ce priveşte elementele de biodiversitate situaŃia este următoarea:
- impact neutru (nesemnificativ) asupra stării ecologice a habitatelor şi majorităŃii
speciilor din situl ROSPA0039 ”Dunăre - Ostroave” (exceptând unele specii de
păsări care iernează în această regiune, şi asupra cărora impactul este pozitiv);
- impact neutru (nesemnificativ) asupra stării ecologice a habitatelor şi majorităŃii
speciilor din situl ROSPA0002 ” Allah Bair – Capidava” (exceptând speciile de
păsări ihtiofage şi cele care iernează în această regiune, şi asupra cărora impactul
este pozitiv în timpul verii, respectiv pozitiv semnificativ în timpul iernii şi a
perioadelor de migraŃie);
- impact neutru (nesemnificativ) asupra stării ecologice a habitatelor şi a speciilor din
situl ROSPA0017 ”Canaralele de la Hârşova” (exceptând eventual o parte a
populaŃiilor de păsări ihtiofage şi cele care iernează în această regiune, şi asupra
cărora impactul este pozitiv în timpul iernii);
- impact neutru asupra stării ecologice a habitatelor (inclusiv a habitatelor de interes
conservativ nominalizate în OUG 57 / 2007 şi Ordinul MMDD nr. 1964 / 2007) şi a
populaŃiilor speciilor din situl ROSCI0022 ” Canaralele Dunării” (în cazul speciilor
acvatice – nevertebrate, peşti, păsări, mamifere - impactul fiind pozitiv semnificativ).
În concluzie, în ceea ce priveşte starea ecologică a habitatelor şi populaŃiilor locale de
specii sălbatice, impactul penei de apă cu temperaturi modificate care vor proveni de la
UnităŃile 3 şi 4 a CNE Cernavodă va fi per ansamblu neutru (în cazul speciilor afectate de
modificarea temperaturii din zona penei de apă impactul negativ din perioada de vară fiind
probabil compensată de impactul pozitiv semnificativ pe care apele cu temperatură crescută
le au asupra lor în cursul iernilor).
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Impactul cumulat al implementării investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4
În cazul în care ar funcŃiona doar unităŃile nr. 3 şi 4 a CNE Cernavodă, impactul apelor de
răcire s-ar manifesta (ca şi în prezent) semnificativ pe sectorul de cca 5 km în aval de gura
de vărsare a canalului de evacuare a apei de răcire, respectiv ar influenŃa într-o măsură mai
mică Dunărea pe un sector de 57 km (între gura de vărsare a canalului de evacuare a apei
de răcire de la CNE Cernavodă şi zona de confluenŃă a Dunării cu braŃul Borcea).
În cazul funcŃionării concomitente a celor 4 unităŃi de la CNE Cernavodă, pana de apă cu
temperaturi modificate semnificativ se prelungeşte cu:
- cca 5 km în cazul scenariului 1 (caz în care debitul Dunării nu va suferi modificări
în viitor),
- cca 1 – 2 km în cazul scenariului 2 (caz în care debitul mediu al Dunării la
Cernavodă va ajunge de la cca 2300 m3/s la cel puŃin cca 3500 m3/s, ca
urmare a devierii parŃiale a apelor din braŃul Borcea în Dunărea Veche lucrare aflată în derulare – proiect ISPA 1 – în zona gurii braŃului Bala),
însă, în ambele cazuri impactul apelor cu temperatură crescută asupra stării ecologice a
habitatelor şi populaŃiilor locale de specii sălbatice este per ansamblu neutru (efectele
negative din perioada de vară fiind compensate de efectele pozitive din perioada de iarnă).
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6.

Descrierea măsurilor avute în vedere pentru
monitorizarea efectelor asupra mediului ale
implementării investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4
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Conform pct. 44 al art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 195 din 2005 privind
protecŃia mediului, monitorizarea mediului reprezintă ”supravegherea, prognozarea,
avertizarea şi intervenŃia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor
calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a
semnificaŃiei ecologice a acestora, a evoluŃiei şi implicaŃiilor sociale ale schimbărilor
produse, urmate de măsurile care se impun”.
Planul de monitorizare a elementelor de biodiversitate din perimetrul în care apa de răcire
provenită de la CNE Cernavodă influenŃează temperatura apei Dunării se va implementa pe
o un sector al Dunării de cca 70 km, în aval, începând de la gura canalului de deversare a
apelor de răcire.
Planul este format din două componente principale:
1 - Monitorizarea factorilor abiotici
1.1. monitorizarea dinamicii temporale şi spaŃiale a penei cu apă cu
temperaturi modificate;
1.2. monitorizarea hidro-chimică a sectorului Dunării cu ape cu temperaturi
modificate;
2 – Monitorizarea factorilor biotici:
2.1. monitorizarea algoflorei (plancton şi fitobentos) din sectorul Dunării cu
ape cu temperaturi modificate;
2.2. monitorizarea macronevertebratelor bentonice din sectorul Dunării cu ape
cu temperaturi modificate;
2.3. monitorizarea ihtiofaunei din sectorul Dunării cu ape cu temperaturi
modificate;
2.4. monitorizarea avifaunei din sectorul Dunării cu ape cu temperaturi
modificate;
2.5. monitorizarea stării habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice din zonele
de pe malul sectorului Dunării cu ape cu temperaturi modificate a siturilor
din reŃeaua de arii protejate europene Natura 2000:
”Canaralele Dunării” (ROSCI0022)
”Allah Bair – Capidava” (ROSPA0002)
”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017)
”Balta Mică a Brăilei” (ROSCI0006 şi ROSPA0005)
”BraŃul Măcin” (ROSCI0012)
”Dunărea Veche - BraŃul Măcin” (ROSPA0040)
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Durata realizării monitoringului efectelor asupra mediului: pe toată perioada desfăşurării
activităŃilor fazei operaŃionale (de exploatare) a UnităŃilor nr. 3 şi 4 a CNE Cernavodă.
Activitatea de înregistrare a datelor cuprinde următoarele:
- înregistrarea caracteristicilor factorilor abiotici (temperatură apă, hidrochimism);
- identificarea şi cuantificarea efectelor pe care le are deversarea în Dunăre a apei de răcire
în faza operaŃională;
- înregistrarea caracteristicilor elementelor de biodiversitate nominalizate la paragrafele
privind flora şi fauna sălbatică. O atenŃie specială va fi acordată monitorizării
abundenŃei şi distributie speciei alohtone Corbicula fluminea, având în vedere
caracterul invaziv al acestei specii şi potenŃialul ridicat de dezvoltare a acesteia în
ape cu temperaturi crescute.
Interpretarea datelor şi raportarea se realizează anual, la sfârşitul campaniilor de teren.
Pe baza rezultatelor acestor analize, dacă situaŃia observată în teren o impune, se vor
elabora şi propuneri pentru măsuri pentru remedierea efectelor negative (inclusiv cele care
nu au putut fi sesizate/depistate/prognozate în faza studiului de impact) datorate apei de
răcire provenită de la unităŃile 1 – 4 ale CNE Cernavodă. Raportul cuprinzând rezultatele
analizelor şi măsurile propuse va fi transmis atât reprezentanŃilor CNE Cernavodă, cât şi
autorităŃii de mediu (judeŃene, regionale şi naŃionale), respectiv administratorului /
administratorilor ariilor protejate ”Canaralele Dunării” (ROSCI0022), ”Allah Bair –
Capidava” (ROSPA0002), ”Canaralele de la Hârşova” (ROSPA0017), ”Balta Mică a
Brăilei” (ROSCI0006 şi ROSPA0005), ”BraŃul Măcin” (ROSCI0012) şi ”Dunărea Veche BraŃul Măcin” (ROSPA0040).
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Detalii privind monitorizarea florei şi habitatelor în faza operaŃională
Elementele vizate de activităŃile de monitorizare sunt redate în Tabelul 7.
Tabelul 7.
Elementele vizate de planul de monitorizare a florei şi habitatelor în etapa
operaŃională a UnităŃilor 3 – 4 a CNE Cernavodă
Element
monitorizat
tipul de vegetaŃie
(de mal şi
fitobentos) şi
habitate naturale

Fenomenul
urmărit

Efect / cauze

FrecvenŃa /
durata etapelor
de teren
modificări ale - temperatura crescută a apei etc.;
trimestrial / două
tipului
de - materiale aluvionare (şlam de la săptămână
vegetaŃie
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)

caracteristici
calitative şi
cantitative ale
speciilor de floră

schimbări ale
compoziŃiei
şi
specifice
dinamica
populaŃiilor

- temperatura crescută a apei etc.
trimestrial / două
- materiale aluvionare (şlam de la săptămână
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)

specii de interes
conservativ
(dacă este
cazul*)

fenologie (faze
din ciclul anual
de dezvoltare
a plantelor)

- temperatura crescută a apei etc.
trimestrial /
- materiale aluvionare (şlam de la săptămână
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice, presiunea din partea unor
specii concurente, ierbivore etc.)

* - Salvinia natans, Trapa natans, Marsilea quadrifolia etc.
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Detalii privind monitorizarea faunei în faza operaŃională
Elementele vizate de activităŃile de monitorizare a faunei sunt redate în Tabelul 8.
Tabelul 8.
Elementele vizate de planul de monitorizare a faunei în etapa operaŃională a UnităŃilor
3 – 4 a CNE Cernavodă
Element
monitorizat

Fenomenul
(caracteristica)
urmărit(ă)
macronevertebrate dinamica
bentonice
spaŃială
(expansiunea
sau
regresia)
unor specii;
- densitatea /
abundenŃa;
dinamica
a
sezonieră
populaŃiilor
locale
ihtiofauna (peşti)
modificări
datorate
migraŃiei;
dinamica
spaŃială
(expansiunea
sau
regresia)
unor specii;
- densitatea /
abundenŃa;
dinamica
sezonieră
a
populaŃiilor
locale
sturionii
modificări
datorate
migraŃiei în aval
a
puilor de
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Efect / cauze

FrecvenŃa /
durata etapelor
de teren
- temperatura crescută a apei trimestrial / două
etc.;
săptămâni
- materiale aluvionare (şlam de la
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)

- temperatura crescută a apei trimestrial / două
etc.;
săptămâni
- materiale aluvionare (şlam de la
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)

- temperatura crescută a apei mai - iunie / două
etc.;
săptămâni
- materiale aluvionare (şlam de la
staŃia de epurare a apei folosită
85

INSTITUTUL NAłIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE “DELTA DUNĂRII”

sturioni;
dinamica
spaŃială
a
speciilor;
- densitatea /
abundenŃa
a
puilor
de
sturioni
migratori
anadromi;
dinamica
sezonieră
a
populaŃiilor de
cegă
avifauna (păsări)
- structura pe
specii (inclusiv
în pădurile de
luncă din zonă);
- densitatea /
abundenŃa (de
ex.: nr. perechi
cuibăritoare;
situaŃia în
perioada de
migraŃii,
efective ale
populaŃiilor care
iernează în
zonă);
- dinamica
sezonieră a
populaŃiilor
locale
specii sălbatice din - distribuŃia
zonele de pe malul spaŃială a
sectorului Dunării
speciilor;
cu ape cu
- densitatea /
temperaturi
abundenŃa
modificate a
relativă;
siturilor din
- dinamica
reŃeaua de arii
sezonieră a
protejate europene populaŃiilor
Natura 2000
locale
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pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)

- temperatura crescută a apei trimestrial / două
etc.;
săptămâni
- materiale aluvionare (şlam de la
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)

- temperatura crescută a apei trimestrial / două
etc.;
săptămâni
- materiale aluvionare (şlam de la
staŃia de epurare a apei folosită
pentru răcirea unităŃilor CNE
Cernavodă);
- cauze naturale (de ex. schimbări
climatice)
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Datorită gradului înalt de specializare necesar al personalului care trebuie să efectueze
monitorizarea factorilor abiotici si elementelor de biodiversitate din zona influentată de apele
de răcire provenite de la Unitătile 3 si 4 a CNE Cernavodă, recomandam ca activitatea de
monitorizare ecologică să se realizeze în cadrul unui contract-cadru încheiat pe mai multi
ani cu o institutie de profil, care are specialisti cu experientă corespunzătoare în
respectivele domenii”

Metode de monitorizare a biodiversităŃii a sectorului Dunării cu ape cu
temperaturi modificate şi din zonele de pe malul sectorului Dunării cu
ape cu temperaturi modificate a siturilor din reŃeaua de arii protejate
europene Natura 2000
Monitorizarea algoflorei (plancton şi fitobentos)
Anexa V a Directivei Cadru a Apei precizează elementele biologice de calitate utilizate
pentru clasificarea starii ecologice a raurilor si lacurilor. Dintre elementele nominalizate se
numeră şi fitoplanctonul, respectiv fitobentosul.
În alcatuirea comunitatilor de alge bentonice intră atat elemente specifice, reprezentate
predominant prin diatomee, cat si alte grupe de alge (cianoficee, cloroficee), întalnite de
obicei în biocenoza planctonică.
InstrucŃiunile metodologice de recoltare a diatomeelor - alge bentonice care se dezvolta la
suprafata substratului din sistemele ecologice acvatice indică perioada optimă pentru
recoltare acestora, cea în care debitul apei este relativ stabil.
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Probele de diatomee se prelevează de pe substraturi naturale sau artificiale:
1) care se află la distanŃă de zonele de mal;
2) care să fi fost submersate suficient (cel puŃin 4 săptămâni), atâta vreme cât acestea
rămân în zona fotică;
3) aflate în curentul principal la amplasamentul de recoltare (zonele având curent mai
redus, de aprox. ≤ 20 cm/s, vor fi evitate cu ocazia prelevărilor).
Recoltarea se face de pe pietre cu suprafaŃă netedă şi uniformă, cu diametru cuprins intre >
64 mm si ≤ 256 mm sau alte substraturi aflate la adâncime de aprox. 25-50 cm, suprafaŃa
răzuită va fi cuprinsă între 6 – 20 cm2. Extragerea pietrelor din apă se va face cu atenŃie, se
înlatură orice contaminant al suprafeŃei de examinat (de ex. detritus organic) prin spălarea
rapidă a substratului în apa de râu. Se pune substratul într-o tăviŃă, împreună cu aprox. 50
ml. apă de râu şi se continuă colectarea probei de diatomee prin răzuirea/perierea
substratului
Probele de fitoplancton se recoltează cu ajutorul unui prelevator de probe numit "patalas".
Prelevarea probelor se face atât de la suprafaŃă cât şi de la adâncime, prin scufundarea
patalasul în apă la o adâncime egală cu înălŃimea sa (proba de suprafaŃă) respectiv până la
adâncimea la care pătrunde lumina (proba de adâncime) [*** , 1989 - Standard methods for
the examination of water and wastewater].
Evaluarea biomasei fitoplanctonice se realizează in situ cu ajutorul spectrofotmetrului
submersibil bbeFluoroProbe care permite evaluarea cantitativă algelor pe grupe
taxonomice.
Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate [Krammer şi Lange-Bertalot, 1986; Krammer şi Lange-Bertalot, 1988; Krammer
şi Lange-Bertalot, 1991a; Krammer şi Lange-Bertalot, 1991b; Streble şi Krauter, 1982].
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Monitorizarea plantelor superioare (cormofite) şi a habitatelor naturale
Metoda folosită este ce a cartării vizuale. Resursele folosite în susŃinerea metodei aplicate
sunt: carnet însemnări puncte G.P.S., carnet recoltare eşantioane (plante), pungi de plastic,
presă plante, lupă 10X, lupă binocular.
Numărul de relevee alese ca probe de teren trebuie stabilit astfel încât să cuprindă toate
tipurile de fitocenoze.
Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Ciocârlan, 2000; volumele seriei monografice Flora R.P.R., vol. 1 11].

Monitorizarea nevertebratelor acvatice
Metoda folosită a este cea numită ”metoda de eşantionare cu draga apucătoare”, din fiecare
staŃie prelevându-se câte trei probe, care sunt apoi însumate alcătuind în final proba de
analizat de pe o suprafaŃa de 0,044 x 3 = 0.132 m2. Materialul prelevat cu draga este spălat
în sita cu ochi de 0,2 mm, amestecat şi fixat cu etanol de 70º în pungi duble de plastic
etichetate.
În laborator se realizează o triere suplimentara selectându-se dintre resturile de sediment şi
alte materii organice numai organismele bentonice. Determinarea acestora se face până la
nivelul speciei.
Resursele bibliografice folosite pentru determinarea macronevertebratelor bentonice sunt:
pentru moluste [Grossu, 1956], amfipode [Carausu et al., 1955], chironomide [Botnariuc si
Cure, 1999], trichoptere [Ujvarosy, 2002], odonate [Bulimar, 2002] etc.
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Monitorizarea nevertebratelor terestre (zone de mal)
Metoda folosită este cea numită ”metoda pătratelor”. Exemplarele vor fi imobilizate (cu
ajutorul plasei entomologice) numai dacă este vorba de specii în cazul cărora exista riscul
de a fi confundate cu alte specii asemănătoare din punct de vedere morfologic.
Determinarea speciilor se realizează cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone (volumele seriei monografice Fauna R.P.R., Fauna R.S.R. şi Fauna
României) şi din străinătate.

Monitorizarea peştilor
Monitorizarea ihtiofaunei din zona de impact a investiŃiei CNE Cernavodă UnităŃile 3 şi 4 se
realizează folosind aparate de pescuit electric (pentru specii din zona de mal), setci multiochi suedeze şi ave în derivă (pentru speciile nectonice), filee ihtioplanctonice (pentru larve
şi puiet) şi filee ihtioplanctonice de fund, ancorate (pentru larve de sturioni, respectiv pui şi
adulŃi de specii bentonice).
Utilizarea acestor echipamente necesită dotarea echipei de eşantionare cu barcă specială
pentru pescuit electric şi o ambarcaŃiune specială de pescuit dotată cu sisteme de ancorare
şi semnalizare a uneltelor de pescuit pe corpuri acvatice lotice cu debit mare.
În cursul investigaŃiilor se realizaează şi observaŃii suplimentare, directe asupra puietului de
peşti (în zona de mal).
Determinarea speciilor se realizează cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Bănărescu, 1964; OŃel, 2007].
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Monitorizarea amfibienilor
ActivităŃile de monitorizare a amfibienilor se realizează în cursul zilei. Metodele de cartare a
amfibienilor se realizează cu ajutorul metodelor uzuale din domeniu descrise detaliat în
literatura de specialitate [Cogălniceanu, 1997; Heyer şi colab., 1994]. Monitorizarea va viza
şi corpuri cu apă stagnantă din zona de mal (pentru depistarea eventualelor locuri de
depunere a pontei de către amfibieni).
Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Cogălniceanu şi colab., 2000; Fuhn, 1960].

Monitorizarea reptilelor
ObservaŃiile se realizează de-a lungul unor transecte reprezentate de fâşii paralele cu un
element peisagistic liniar (de ex. malul Dunării, baza dealurilor/falezei etc.). De-a lungul
traseului urmat sunt analizate periodic suprafeŃe de control a câte 250 m pătraŃi situate la
intervale regulate (la intervale de câte 100 m). Evaluarea unei suprafeŃe de control are o
durată medie de 5 minute necesare pentru a înregistra eventuala prezenŃă a exemplarelor
de reptile, numărul de exemplare active, fiind luate în considerare şi informaŃiile
complementare privind tipul de habitat, gradul de acoperire al suprafeŃei cu vegetaŃie,
speciile de plante existente în releveu, nebulozitatea, specificul substratului, prezenŃa
eventualilor prădători etc.
Speciile reptile prezente în habitatele monitorizate pot fi determinate fără să fie nevoie de
imobilizarea lor.
Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Fuhn şi Vancea, 1961] sau din străinătate.
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Monitorizarea ornitofaunei
Cu ocazia activităŃilor de teren se realizează:
- evaluarea efectivelor speciilor identificate ca şi cuibăritoare;
- evaluarea efectivelor speciilor care folosesc zona pentru hrănire, odihnă şi tranzit;
- evaluarea efectivelor speciilor care iernează în zonă.
Pentru evaluarea speciilor de păsări în perioada de cuibărit se foloseşte aşa-numita
“metodă a fâşiilor”, al cărei principiu constă în faptul că, în biotopuri deschise sau acoperite,
pe o fâşie naturală sau artificială, se numără din mers, indivizii unei singure specii sau
indivizii mai multor specii, care sunt prezenŃi (cuibăresc sau se află în trecere) pe suprafaŃa
habitatului investigat. Conform metodologiei, mărimea fâşiilor trebuie să reprezinte cel puŃin
5% din suprafaŃa totală a habitatului cercetat.
Fâşia evaluată are o lungime de 500 m şi o lăŃime de 200 m (deci o suprafaŃă de 10 ha).
Fâşia este parcursă în linie dreaptă, păsările observate fiind notate cu iniŃialele denumirii
ştiinŃifice direct pe schiŃa de teren. Sunt necesare de realizat şi observaŃii referitoare la
păsările care zboară în direcŃia numărătorului pentru a evita numărarea lor de mai multe ori.
Cu ocazia deplasărilor sunt notate ora realizării estimărilor, datele meteorologice mai
importante şi observaŃii despre factorii care ar putea influenŃa numărul păsărilor în habitatul
respectiv. În perioadele de migraŃie evaluarea periodică vizează şi populaŃiile speciilor de
păsări migratoare cu zbor planat care traversează zona de studiu.
Determinarea speciilor se poate realiza cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate [Bruun şi colab., 1999].
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Monitorizarea mamiferelor
Monitorizarea speciilor de mamifere se realizează de-a lungul unor transecte reprezentate
de fâşii paralele cu potecile pe care se deplasează echipa de cercetare.
Identificarea speciilor se realizează vizual, fără capturarea sau imobilizarea exemplarelor.
Determinarea speciilor se realizează cu ajutorul cheilor de determinare din publicaŃii de
specialitate autohtone [Murariu, 2000; Murariu, 2004; Murariu şi Munteanu, 2005; Popescu
şi Murariu, 2001; Valenciuc, 2002].

Responsabil contract 397 / 2009

Dr. Radu Suciu, C.S. I
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