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1. Introducere 

1.1.   Scurtă descriere a sitului Natura 2000 – Lacurile de Acumulare Buhuşi 

– Bacău – Bereşti - ROSPA0063 

1.1.1. Descrierea sumară a sitului Natura 2000 ROSPA0063 

Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti – ROSPA0063 au o suprafaţă 

de 5576 ha.  

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale, cu menţionarea 

actului normativ prin care s-a instituit regimul de protecţie: 

Situl Natura 2000 - ROSPA0063 a fost declarat arie de protecţie specială 

avifaunistică, prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/ 2007, modificată şi completată de 

Hotărârea Guvernului nr. 971/ 2011 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

În temeiul Hotărârii nr. 2151/ 2004 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată pentru noi zone, au fost desemnate cinci arii de protecţie specială avifaunistică 

de importanţă naţională, care au fost incluse in situl Natura 2000 ROSPA0063 :  

Tabel nr.1 Arii de protecţie specială avifaunistică de importanţă naţională 

incluse în situl Natura 2000 ROSPA0063 

Nr. Arie naturală protejată Suprafaţă 

în ha, 

Judeţ Nr. aviz CMN 

VI.4. Lacul Lilieci 262 Bacău Cj 287/23.12.2002 

VI. 5. Lacul Bacău II 202 Bacău Cj 286/23.12.2002 

VI.6. Lacul Galbeni 1.132 Bacău Cj 285/23.12.2002 

VI.7. Lacul Răcăciuni 2.004 Bacău Cj 288/23.12.2002 

VI.8. Lacul Bereşti 1.800 Bacău Cj 289/23.12.2002 

Aspecte privind proprietatea asupra terenurilor din perimetrul ariei 

naturale protejate şi modul principal de utilizare 
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Cea mai mare suprafaţă din situl Natura 2000 ROSPA0063, este ocupată de 

acumulări hidroenergetice, cursuri de apă şi zone umede, în procent redus fiind culturile 

agricole şi păşunile. 

Terenurile limitrofe lacurilor sunt predominant arabile. Pe unele porţiuni 

predomină terenurile cu pajişti, întrerupte adesea de pâlcuri de păduri sau tarlale 

cultivate. 

În vecinătatea ariei naturale protejate sunt situate zonele de intravilan ale 

localitaţilor Iteşti, Bacău, Siretu, Bazga. Pe malul estic al lacurilor Răcăciuni şi Bereşti 

precum şi in zona de nord a lacului Bacău regăsim parcele împădurite. 

Referitor la proprietatea şi utilizarea luciului de apă, datorită faptului că funcţia 

principală a lacurilor de acumulare este producerea de energie electrică, fiind acumulări 

artificiale, ele sunt concesionate către Hidroelectrica S.A. 

Alte terenuri sunt în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale: Gârleni, 

Hemeiuşi, Iteşti, Bacău, Tamaşi, Letea Veche, Nicolae Bălcescu, Faraoani, Cleja, 

Răcăciuni, Pânceşti, Horgeşti, Gioseni, Orbeni, Valea Seacă, Sascut, Tătărăşti, alţi 

concesionari persoane juridice şi mici proprietari privaţi.  

1.1.2. Managementul sitului Natura 2000 Lacurile de Acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti – ROSPA0063 

Managementul sitului este asigurat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 49/2011.  

Custodia sitului Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti ROSPA0063, 

este asigurată de asociaţia Centrul Regional de Ecologie Bacău – CRE, în baza 

Convenţiei de custodie nr. 0002/18.02.2010. 

 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/57-49.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/57-49.pdf
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1.2. Obiectivul general al Planului de Management al sitului ROSPA0063 

 

Planul de Management al sitului ROSPA0063 descrie şi evaluează situaţia 

prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de 

conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul 

sitului, în conformitate cu obiectivele de management.  

Planul de Management se aprobă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu principiul dezvoltării durabile şi de conservare a naturii, 

Planul de Management, integrează obiectivele de conservare ale biodiversităţii cu cele 

de dezvoltare socio–economică ale comunităţilor locale şi gestionarilor resurselor 

naturale. 

 

Obiectivul general al Planului de Management este asigurarea stării de 

conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes comunitar şi a habitatelor 

caracteristice din situl Natura 2000 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti 

ROSPA0063, în concordanţă cu obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate. 

 

Obiectivele specifice ale Planului de Management, sunt: 

 

DOMENIUL A: Conservarea biodiversităţii 

OBIECTIV 1. Conservarea habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar şi 

naţional, cuibăritoare, în vederea menţinerii şi/sau creşterii nivelului populaţiilor 

acestora. 

OBIECTIV 2. Conservarea habitatelor speciilor de păsări de interes comunitar şi 

naţional, aflate în pasaj sau oaspeţi de iarnă, în vederea menţinerii şi/sau creşterii 

nivelului populaţiilor acestora. 
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DOMENIUL B: Utilizarea durabilă a terenului şi a resurselor naturale 

OBIECTIV: Menţinerea şi promovarea unor practici agricole, activităţi 

economice, recreativ – sportive şi specifice comunităţilor locale, având la bază 

principiul dezvoltării durabile 

 

DOMENIU C: Managementul şi administrarea 

OBIECTIV:  Asigurarea unui management eficient şi adaptabil în vederea 

realizării obiectivelor de conservare. 
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1.3. Baza legală 

a) Legea nr. 5/ 1991, pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, 

de importanta internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice; 

b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/07.04.2011;  

c) Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi 

dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003;  

d) Legea nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi 

utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi 

semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008; 

e) Legea nr. 46/2008 Codul silvic;  

f) Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

23/2008 privind pescuitul şi acvacultura;  

g) Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul publicului la 

informaţii participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu semnată la Aarhus în data de 25.06.1998;  

h)  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/ 2005 privind protecţia 

mediului;  

i)  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;  

j)  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/57-49.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/Legea_389-2006.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/Codul%20silvic%2046%20din%202008.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/Lege%20317%20din%202009.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/Legea%2086_2000_Aarhus.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/OUG164_2008.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/O.U.G.%20nr.%20154.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/O.U.G.%20nr.68-2007.doc
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ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;  

k) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului;  

l) Hotărârea Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordarea a 

despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 407/2006;  

m) Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea 

adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor 

naturale protejate de interes comunitar;  

n) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 23/ 2008 privind pescuitul şi acvacultura;  

o) Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România;  

p) Ordin nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de 

recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional 

sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale 

vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, 

respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora;  

q)  Hotărârea Guvernului nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale 

protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională;  

r)  Hotărârea Guvernului nr. 1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 

parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;  

s) Ordin nr. 203/14/ 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile 

de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice; 

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/HG%201679%20decembrie%202008.pdf
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/OM%2019_2010.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/OM%201964_2007.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/OM%20410_2008.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/H.G.%20nr.1586-2006.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/H.G.%20nr.1529-2006.doc
http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/OM%20203_2009.doc
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t) Ordinul de Ministru nr. 1142/ 2010 privind metodologia de aplicare a tarifelor de 

către administratorii/ custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a 

cuantumului acestora. 

1.4. Procesul de elaborare a Planului de Management  

Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de 

acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti – ROSPA0063, s-a realizat prin Programul 

Operaţional Sectorial  “MEDIU”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate 

de management pentru protecţia naturii. 

Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de 

management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. 

Solicitarea de proiecte nr. 2/28.11.2008. 

Titular: Agenţia Regională de Protecţia Mediului Bacău. 

1.5. Istorie/revizuire/modificări 

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele arii naturale 

protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, 

readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor 

specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a 

celor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4 A. 

Ariile speciale de protecţie sunt desemnate prin Hotărâre a Guvernului şi fac 

parte din reţeaua europeană "Natura 2000". 

Pentru situl Natura 2000 – Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti - 

ROSPA0063, nu s-a mai elaborat un Plan de Management. 

Planul de Management este unul adaptativ, care să permită o modelare relativ 

uşoară a deciziilor de management, în funcţie de schimbări. Este conceput ca un 
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document de definire a principalelor direcţii de acţiune, în vederea atingerii, pe termen 

lung, a obiectivelor sitului Natura 2000. 

Planul cuprinde un set de prevederi/recomandări pe domenii de 

activitate/obiective majore, recomandări care iau în considerare, pe cât posibil, factorii 

care pot schimba situaţia curentă, permiţând astfel flexibilitate în procesul de decizie. 

Planul de Management este un document public ce poate fi consultat de orice 

cetăţean de naţionalitate română sau altă naţionalitate şi trebuie sa fie disponibil pe site-

ul custodelui şi ARPM Bacău. 

Planul de Management va fi revizuit după perioada de valabilitate de 5 ani, de 

către custode sau înaintea expirării acestuia, atunci când modificările legislative sau alte 

condiţii impun aceasta. 

Reactualizarea Planului de Management se va face conform reglementărilor 

legale în domeniu. Acesta poate fi modificat şi actualizat dacă este cazul, fiind un 

document flexibil ca şi întregul management al ariei protejate. 

Responsabilitatea implementării planului revine custodelui. 

Organizarea activităţilor se va realiza de către custode, având posibilitatea 

colaborării cu: 

a) autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; 

b) instituţii de invăţământ şi cercetare; 

c) muzee; 

d) organizaţii neguvernamentale; 

e) agenţi economici; 

f) alte persoane fizice şi juridice. 
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2. Descrierea sitului Natura 2000 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – 

Bereşti - ROSPA0063 

 

2.1. Informaţii generale 

Descrierea sitului Natura 2000 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – 

Bereşti - ROSPA0063 - conform Formularului Standard Natura 2000, prezentat in 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/ 2007, modificată şi completată de Hotărârea 

Guvernului nr. 971/ 2011.  

Tabel nr. 2. Localizarea sitului Natura 2000 – Lacurile de Acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti - ROSPA0063 

LOCALIZAREA SITULUI  

Coordonatele 

sitului  

Latitudine  

E 27º 7'12'' 

Longitudine  

N 46º 14' 50'' 

Suprafaţa 

sitului ha 

 5 576 

Lungi-

mea 

sitului 

km 

Altitudine  m 

Min.   99 

Med. 128 

Max. 202      

Regiunea biogeografică  

Alpină  

Continentală X  

Panonică  

Stepică 

Pontică 

Regiunile administrative  

NUTS  Numele judeţului      %  

RO011  Bacău                       100  

 

Situl Natura 2000 “Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” este format 

din cinci lacuri amenajate pe valea râului Bistriţa şi pe valea râului Siret, în aval de 

confluenţa cu Bistriţa, pe teritoriul judeţului Bacău. 

Suprafaţa sitului Natura 2000  “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” 

este de 5576 ha, cea mai mare parte fiind reprezentată de luciu de apă, precum şi de 

importante zone mlăştinoase acoperite cu stuf şi vegetaţie specifică de luncă. 

Suprafeţele şi limitele sitului Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti” sunt cele precizate în  Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1284/ 
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2007, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 971/ 2011 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România. 

Suprafeţele şi limitele ariilor naturale protejate de interes naţional incluse în situl 

Natura 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”, cod ROSPA0063: 

Lacul Lilieci - cod naţional VI.4., Lacul Bacău II - cod naţional VI.5, Lacul Galbeni - 

cod naţional VI.6., Lacul Răcăciuni - cod naţional VI.7., Lacul Bereşti - cod naţional 

VI.8., sunt conforme cu Hotãrârea Guvernului nr. 2151/ 2004. 

 

Lacul Lilieci – 338,8 ha, este situat pe cursul râului Bistriţa, pe raza comunelor 

Hemeiuşi, Iteşti şi Gârleni din judeţul Bacău. 

Limita nordică corespunde cu digul şi drumul care protejează câmpul de captare a apei 

de pe raza comunei Hemeiuşi – sat Andrieşeşti, traversează canalul de fugă Unitatea 

Hidroenergetică Gârleni în aval cu 100 de metri de podul peste canal, traversează 

sectorul de luncă cuprins între canalul de fugă şi cursul vechi al Bistriţei, până în 

abruptul terasei de confluenţă Bistriţa – Siret, în zona satului Iteşti, la aproximativ 1 km, 

nord de gura canalului de fugă Unitatea Hidroenergetică Gârleni. 

Limita estică este reprezentată de malul natural - abruptul terasei de confluenţă Bistriţa 

– Siret,  cu o lungime aproximativă de 4,5 km pe raza comunei Iteşti. 

Limita sudică este reprezentată de digul şi barajul lacului de acumulare, având o 

lungime de aproximativ 1 kilometru. Este situată pe raza comunelor Hemeiuşi şi Iteşti, 

pe mijlocul limitei fiind barajul şi canalul de fugă al Unitatea Hidroenergetică Bacău I. 

Limita vestică corespunde atât digului lacului Lilieci, pornind din zona localităţii 

Lilieci până la satul Andrieşeşti, pe o lungime de aproximativ 4,3 km. 

 

Lacul Bacãu II are o suprafaţã de 216,9 ha şi cuprinde luciul de apã al Lacului de 

Acumulare Bacãu II, de pe râul Bistriţa, precum şi parcelele situate la coada lacului care 
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sunt acoperite cu ape la nivele mai mari decât nivelul mediu. Aceste parcele cadastrale 

au categoria de folosintã "ape". 

Limita nordică porneşte de la digul lacului de acumulare, mal vestic- km 2 + 300, 

traversează lunca în zona canalului de fugă Unitatea Hidroenergetică Bacau I, urmează 

conturul digului câmpului de captare a apei Gherăieşti, traversează lunca Bistriţei vechi, 

la o distanţă de aproximativ 3 kilometri de la baraj, şi continuă la limita pădurii şi a 

livezii până la digul mal stâng al lacului.  

Limita estică corespunde digului lacului, are o lungime aproximativă de 2,4 km şi se 

sfârşeşte la limita livezii. 

Limita sudică este reprezentatã de extremitatea sudică a digului, canalul de fugă al 

UHE Bacău, barajul acumulării, continuându-se cu o secţiune a digului mal drept, pe o 

lungime de aproximativ 700 de metri. 

Limita vestică este reprezentată de digul de vest al Lacului Bacãu II - CD 1100, care 

are o direcţie sud-nord, pe o lungime de aproximativ 2,3 km. 

 

Lacul Galbeni are o suprafaţã de 1063,8 ha şi cuprinde luciul de apă al Lacului de 

Acumulare Galbeni şi zone adiacente situate la confluenţa, Bistriţa - Siret, pe teritoriile 

comunelor Letea Veche, Nicolae Bălcescu şi Tamaşi, conform Hotărârii de Guvern nr. 

2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. 

Limita nordică porneşte de la digul lacului de acumulare km 6 + 400 m, la aproximativ 

1,5 km sud de podul peste Bistriţa, traversează cursul vechi al Bistriţei, urmează 

conturul digului de apărare al satului Siretu, incluzând bălţile şi zonele umede de la 

staţia de pompare şi Balta Albastră, până în zona gurii canalului de fugă Unitatea 

Hidroenergetică Bacău II. De la gura canalului, limita continuă spre vest până la graniţa 

comunală Letea Veche – Tamaşi. 

Limita estică coboară aproximativ 500 de metri pe graniţa comunală Letea Veche – 

Tamaşi, până în apropierea gurii de vărsare a pârâului Racova, după care traversează 

zona de luncă până spre digul mal stâng, pe un parcurs de aproximativ 5,5 km. 
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Limita sudică începe din colţul digului de pe malul stâng, traverseazã barajul lacului şi 

se continuă pe digul de la vest de baraj pe o lungime de 1 kilometru. 

Limita vestică corespunde digului de pe malul drept al lacului, pe o lungime de 6,4 km, 

la nord de staţia de sortare SortBac. 

 

Lacul Rãcãciuni are o suprafaţã de 1702,3 ha, şi cuprinde luciul de apã al lacului de 

acumulare Rãcãciuni şi zone adiacente, de pe râul Siret, extinse pe teritoriile comunelor 

Faraoani, Cleja, Gioseni, Horgeşti, Rãcãciuni şi Pânceşti. 

Limita nordică porneşte de pe malul drept al cursului vechi al Siretului, de la 

aproximativ 2.6 km sud de barajul lacului Galbeni, pe raza comunei Faraoani, 

traversează zona de luncă şi intersectează canalul de fugă al Unitaţii Hidroenergetice 

Galbeni, la 1,7 km distanţă de aceasta. Limita se continuă pe cursul canalului, pe o 

distanţă de 1,8 km până în gura acestuia, apoi pe o distanţă de aproximativ 2 kilometri, 

pe digul de nord al lacului, până la baza pădurii de la Gioseni. 

Limita estică este un mal natural, reprezentat de baza versantului Colinelor Tutovei, 

până la Răcătău - Răzeşi şi de baza terasei de 50 - 60 m a Siretului, până în apropierea 

canalului de fugã al Unitaţii Hidroenergetice Rãcãciuni. 

Limita sudică corespunde secţiunii transversale a vãii Siretului, porneşte de la baza 

frunţii terasei de 50-60 m a Siretului, urmeazã traseul drumului asfaltat care face 

legătura dintre Pânceşti şi Răcăciuni, până la digul vestic al lacului. 

Limita vestică corespunde digului lacului, pe o lungime de aproximativ 13,7 km, 

incluzând bălţi şi zone umede aflate în exteriorul digului lacului de acumulare, pe raza 

comunei Cleja. 

 

 Lacul Bereşti  are o suprafaţă de 2253,7 ha, şi cuprinde luciul de apã al lacului de 

acumulare Bereşti şi zone adiacente de pe râul Siret, extinse pe teritoriul judeţelor 

Bacău, comunele Corbasca, Tătărăşti, Sascut, Valea Seacă şi Orbeni. 



16 
 

Limita nordică porneşte începe de la graniţa comunală Parava – Orbeni, coboară spre 

sud incluzând bălţi aflate în exterioriul digului, pe o lungime de aproximativ 2 

kilometri, după care traversează lunca de pe cursul vechi al Siretului, la aproximativ 4,5 

km sud de barajul Răcăciuni. Limita traversează canalul de fugă al Unitaţii 

Hidroenergetice Răcăciuni, şi continuă spre est, până la limita sudică a satului Marvila. 

Limita estică urmează pe o distanţă de aproximativ 1,2 km un canal de drenaj care se 

varsă în lac, după care este reprezentat de malul natural al versantului Colinelor 

Tutovei, în zona localităţilor Scărişoara, Rogoaza, Cornii de Sus şi Cornii de Jos, pe 

raza comunelor Corbasca şi Tătărăşti, cu o lungime totală de aproximativ 15,6 km. 

Limita sudică corespunde secţiunii transversale a vãii Siretului, porneşte de la baza 

frunţii terasei Siretului, urmeazã traseul drumului asfaltat care face legătura dintre 

Tătărăşti şi Sascut, pânã la digul vestic al lacului, având o lungime de aproximativ 1 

kilometru. 

Limita vestică corespunde digului lacului de acumulare, pe o lungime de aproximativ 

12,3 km, până la graniţa comunală Valea Seacă – Orbeni, continuând spre nord prin 

luncă, incluzând bălţile şi zonele umede din exteriorul digului pe raza comunei Orbeni, 

având o lungime totală de 17,9 km. 

 

2.2. Informaţii privind mediul abiotic  

 

Situl Natura 2000 Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, se încadrează în 

regiunea biogeografică europeană continentală. 

Lacurile sunt amenajate pe valea Bistriţei moldoveneşti, respectiv pe Siret în aval 

de confluenţa Bistriţei pe teritoriul judeţului Bacău. Au o întindere mare iar pe unele 

găsim stuf, chiar sub formă de insule. Porţiunile de râuri care leagă lacurile, respectiv 

zonele folosite de păsări migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse în sit. 
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Aspecte pedologice 

Lacurile sunt amplasate pe culoarele Bistriţei şi Siretului, ale căror depozite 

aluvionare, de vârsta cuaternară se suprapun peste depozitele Platformei moldoveneşti, 

mai precis la limita acesteia, spre zona orogen-neogen proprie Subcarpaţilor Moldovei. 

Depozitele aluvionare au fost depuse pe depozite litologice de platformă, spre contactul 

acestora cu zona de orogen-neogen. 

Anterior acumulărilor, solurile prezente erau în majoritate din clasa solurilor 

genetic neevoluate, adică protosoluri aluviale şi soluri aluviale. În cadrul acestora 

subtipurile cu extinderea cea mai mare erau reprezentate de cele tipice, litice sau 

gleizate. Acest înveliş de soluri a fost acoperit cu sedimente aduse de Bistriţa sau Siret 

precum şi de pâraiele ce deservesc bazinul de retenţie al lacurilor. 

 

Aspecte hidrologice 

Acumulările sunt de tip permanent, funcţia principală a lacurilor de acumulare 

este pentru producerea de energie electrică. Acest fapt crează importante variaţii diurne 

de nivel, care sunt în defavoarea plantelor care trăiesc în zona litorală şi a peştilor, mai 

ales în perioada depunerii icrelor. În acelaşi timp aceste variaţii favorizează dezvoltarea 

avifaunei prin cantităţile suplimentare de hrana pe care le oferă.  

Cursuri de apă care se varsă direct în lacuri sunt: Răcătău, Marvila, Rogoaza şi 

Racova.  

 

Aspecte climatologice 

Situl Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti se 

caracterizează printr-un climat temperat continental, cu o temperatură medie anuală de 

9ºC şi o cantitate medie de precipitaţii cuprinsă între 500 şi 550 mm. 

Vânturile sunt impuse de aspectul orografic al zonei, cea mai mare frecvenţă şi 

intensitate având-o vânturile din direcţiile NV, SE şi NE. 
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După construirea salbei de lacuri, la nivelul luncii a crescut umiditatea relativă a 

aerului cu cca. 10%, faţă de nivelul valorii medii anuale. 

 

2.3. Lista tipurilor de habitate şi a speciilor pentru care a fost desemnat 

situl Natura 2000 – Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti - 

ROSPA0063 

 

Spaţiul aferent lacurilor are o biodiversitate deosebită, urmare a condiţiilor de 

habitat pe care le oferă. Se caracterizează şi printr-o viaţă sezonieră activă. Cea mai 

mare parte  dintre specii sunt oaspeţi de vară 36% şi un număr nesemnificativ de specii 

sunt oaspeţi de iarnă; acest fapt justifică rolul deosebit al sitului, mai ales ca arie de 

reproducţie. Totodată speciile de pasaj sunt extrem de numeroase asigurând 47% din 

totalul speciilor întâlnite. 

 

Tabel nr.3 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC 

Nr. 

crt 

Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj Sit 

Pop. 

Conser-

vare 

Izola-

re 

Glo-

bal 

1.  A022 Ixobrychus 

minutus  

50-70 p    C  B  C  B  

2.  A081 Circus 

aeruginosus  

7-10 p    C  B  C  B  

3.  A038 Cygnus 

cygnus  

 220-300 i   B  B  C  B  

4.  A193 Sterna 

hirundo  

80-100 p    C  B  C  B  
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Nr. 

crt 

Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj Sit 

Pop. 

Conser-

vare 

Izola-

re 

Glo-

bal 

5.  A166 Tringa 

glareola  

  1000-

1500 i  

C     

6.  A307 Sylvia 

nisoria  

5-10 p    D     

7.  A140 Pluvialis 

apricaria  

  200-300 i  B  C  C  C  

8.  A177 Larus 

minutus  

  150-250 i  C B C B 

9.  A196 Chlidonias 

hybridus  

  300-600 i  D     

10.  A197 Chlidonias 

niger  

  30-80 i  D     

11.  A127 Grus grus    10-40 i  D     

12.  A131 Himantopus 

himantopus 

  250-600 i C B C C 

13.  A151 Philomachus 

pugnax 

  1500-

6000 i 

C B C B 

14.  A229 Alcedo atthis 15-30 p   D    

15.  A060 Aythya 

nyroca 

4-12 p  50-200 i C B C B 

16.  A027 Egreta alba   120-500 i C B C B 

17.  A082 Circus 

cyaneus 

  10-30 i C B C C 

18.  A026 Egreta 

garzetta 

  100-250 i D    



20 
 

Nr. 

crt 

Cod Specie Cuibărit Iernat Pasaj Sit 

Pop. 

Conser-

vare 

Izola-

re 

Glo-

bal 

19.  A393 

Phalacrocorax 

pygmeus 

  200-400 i C B C B 

20.  A132 

Recurvirostra 

avosetta 

5-30 p  70-250 i C B C B 

21.  A068 Mergus 

albellus 

 20-150 i 100-200 i C B C B 

22.  A075 Haliaeetus 

albicilla 

 2-4 i  C B C B 

 

Calitate şi importanţă: 

Situl Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti este încadrat în 

categoria de prioritate numărul 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. 

C2 – aglomerări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: 

lebăda de iarnă- Cygnus cygnus; 

C3 - aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene – 

2 specii: raţa sunătoare- Bucephala clangula, ferăstraş mare -Mergus merganser; 

C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; 

C6 - aglomerări de populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii 

Europene – 2 specii: chiră de baltă- Sterna hirundo, erete de stuf- Circus aeruginosus. 
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Tabel nr.4 

Clase de habitate/ tipuri de habitate din situl Natura 2000 ROSPA0063 

Denumire 
Total  

ha 
Lilieci Bacău Galbeni Răcăciuni Bereşti 

Comunităţi vegetale cu 

trestie, papură: R5309, 

R5308, R5305,  R5304, 

R3709, R2213, R2212, 

R2210, R2207, R2206, 

R2205 

786,4 73,9 32,6 303,5 117,5 258,9 

Habitat antropic 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Luciu de apă 4208,0 248,6 136,2 450,4 1579,8 1793,1 

Păduri de salcie şi plop 

alb: R4407,R4406, R4408 
223,4 3,4 0,0 220,0 0,0 0,0 

Păduri de stejar, frasin  10,9 0,0 0,0 0,0 3,8 7,1 

Pajişti: R3416, R3414 483,7 54,3 49,6 93,0 69,3 217,5 

Terenuri agricole 17,3 1,4 0,1 2,6 0,2 13,0 

Tufăriş de cătină albă şi 

răchită albă: R3133, 

R4417 

19,0 0,0 0,0 0,0 0,1 18,9 

Tufăriş de lemn câinesc: 

R3132, R3122 
10,4 8,8 0,0 0,0 1,6 0,0 

Tufăriş de salcie: R4418, 

R4416, R4419 
57,0 1,1 2,3 25,4 28,2 0,0 

 

2.4. Informaţii biologice/ecologice 

2.4.1. Inventarierea speciilor de păsări din situl Natura 2000 ”Lacurile de 

Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” – ROSPA0063  

Studiul de inventariere s-a realizat pentru toate speciile de păsări din Anexa 1 a 

Directivei Păsări, precum pentru speciile de păsări de interes naţional care necesită 
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protecţie strictă din anexa 3 şi 4B a O.U.G. nr. 57/2007, prin observaţii realizate pe 

toate cele cinci lacuri care intră în componenţa sitului: luciul de apă şi zonele limitrofe. 

În zona celor cinci lacuri de acumulare - Lilieci, Bacău II, Galbeni, Răcăciuni şi 

Bereşti, au fost identificate în perioada de studiu un număr de 169 specii.  

Faţă de cele peste 210 specii confirmate de literatura de specialitate, cifra este 

mult mai mică, deoarece multe dintre speciile de păsări citate în zonă, s-au adăugat 

listelor faunistice, pe baza a unui număr redus de observaţii, uneori chiar o singură 

identificare.  

Din numărul de 22 specii de păsări, specificate în Formularul Standard Natura 

2000 al sitului ”Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” – ROSPA0063, 

speciile Sylvia nisoria – silvia porumbacă, Chlidonias hybridus – chirighiţa cu obraz 

alb, Grus grus - cocorul, Himantopus himantopus – piciorongul, nu au fost observate în 

perioada studiului. În schimb, au fost observate alte 32 de specii, înscrise în Anexa 3 a 

Directivei Păsări nr. 2009/147/EC. 

 

În Anexa nr.1 este prezentat un tabel sinoptic privind speciile de păsări  

 

Analizând tabelul sinoptic privind speciile de păsări prezentat in anexa nr. 1, s-au 

putut constata o serie de aspecte legate de caracteristicile biologice ale speciilor. 

Din punct de vedere fenologic am folosit o clasificare constituită doar din patru 

categorii. 

Astfel, speciile sedentare notate cu S, în  număr de 21, au fost considerate, acelea 

care cu certitudine nu migrează din zonă. 

Trebuie făcută remarca că observaţia pe tot parcursul anului a unei specii în zonă, 

nu este în mod obligatoriu şi o echivalenţă cu faptul că specia ar fi sedentară. Datorită 

mobilităţii populaţiilor de păsări provocate de succesiunile sezoniere ale condiţiilor de 

viaţă, constituite cu precădere din surse de hrană şi adăposturi, adesea în aceeaşi zonă 
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pot să treacă specii în pasaj, ca oaspeţi de iarnă sau ca populaţii cuibăritoare în zonă, iar 

acest fapt nu le conferă statutul de sedentare. 

Tot din acest motiv este posibil ca în tabelul sinoptic pentru o specie să 

considerăm că aparţine din punct de vedere populaţional mai multor categorii 

fenologice. Tocmai din această cauză însumarea acestor categorii per total va depăşi cu 

mult numărul de specii identificate. 

Oaspeţii de vară, notaţi cu OV, reprezintă populaţiile de păsări care cuibăresc în 

întreaga zonă, însumând un număr de 65 de specii. Aceste populaţii vin primăvara 

pentru cuibărit, părăsind zona odată cu apariţia condiţiilor precare de supravieţuire. 

Multe dintre acestea ajung în cartiere de iernare, situate în Africa de Sud. 

Numărul total de specii identificate în zonă drept cuibăritoare - sedentare şi 

oaspeţi de vară, este de 86, ceea ce înseamnă o diversitate de condiţii privind adăpostul 

şi hrana destul de importantă. 

În zona protejată au fost identificate 141 de specii  de pasaj, notate cu P.  

Oaspeţii de iarnă, notaţi cu OI, sunt în număr de 49 de specii, iar dacă adăugăm 

la aceştia păsările sedentare, ajungem la cifra de 70 specii în timpul iernii. Problema 

care se pune în cazul speciilor care efectuează migraţii este legată foarte mult de 

condiţiile meteorologice din timpul iernilor. Straturile întinse de zăpadă împiedică 

accesul la resursele de hrană, care în condiţii normale ar fi găsite pe câmp, iar gerurile 

puternice care îngheaţă suprafeţe mari ale luciurilor de apă, determină fluctuaţii mari în 

structura calitativă şi mai ales cantitativă a acestui grup. 

Regimul alimentar al păsărilor este foarte divers şi rareori pot fi întâlnite specii 

monofage. Pentru a înţelege starea biologică a păsărilor din zonă, au fost alese câteva 

categorii generale privind tipurile de hrănire. 

Carnivorele, notate cu C, sunt prădătorii care consumă vertebrate aparţinând cu 

precădere claselor de mamifere şi păsări. Cele 20 de specii identificate atestă o mare 

diversitate specifică a surselor de hrană. 
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Piscivorele, notate cu Ps, constituie o categorie de păsări a căror regim alimentar 

este în exclusivitate legat de mediul acvatic. Cele 28 de specii identificate în această 

categorie denotă că habitatele favorabile existenţei lor sunt destul de întinse. Statutul 

fenologic al acestor diferite specii, determină prezenţa lor în zonă într-o perioadă sau 

alta a unui an, iar uneori, fluctuaţiile populaţionale determină absenţa din zonă a unora 

dintre ele. 

Consumatoarele de nevertebrate, notate cu N, sunt prezente în numă foarte mare 

de taxoni pentru întreaga zonă. Acest fapt se datorează existenţei a numeroase specii 

care în perioada hrănirii puilor nidicole sau nidifuge consumă în mod obligatoriu 

diverse categorii de nevertebrate. În timpul pasajelor,  există o categorie mare de 

consumatoare de nevertebrate, din mâlul de pe fundul apei, reprezentată în special de 

specii limicole sau chiar diverse specii de raţe, cu precădere nescufundătoare. La toate 

acestea se adaugă numeroase specii din ordinul Paseriformes, consumatoare, în anumite 

stadii de dezvoltare sau toată viaţa, de diverse grupe de nevertebrate. Numărul total al 

speciilor de păsări consumatoare de nevertebrate  fiind de 89 de taxoni, probează 

importanţa surselor de hrană, existente în zona ariei naturale protejate. 

Frugivorele, notate cu F, în număr de 11 specii, au puţini reprezentanţi printre 

speciile observate, iar de regulă acestea sunt legate în special de zonele cu tufărişuri de 

pe maluri. 

Granivorele, notate cu G, în număr de 19 specii, cuprind specii aparţinând 

ordinelor columbiforme, anseriforme, unele anatide, unele paseriforme.  

Speciile cu regim alimentar omnivor, notate cu O, în număr de 32, sunt adesea 

prezente tot timpul anului, ca specii sedentare sau de pasaj. Pe lângă specii din familia 

Corvidae bine reprezentate, există unele specii de raţe- familia Anatidae, având un 

spectru trofic foarte larg şi un oportunism caracteristic în căutarea hranei. 
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2.4.2. Identificarea şi localizarea în teren a tipurilor de habitate aferente 

speciilor de interes comunitar, care fac obiectul protecţiei şi conservării 

ROSPA0063. 

 

Pe fiecare din cele 5 lacuri în parte, s-au localizat, evaluat şi dimensionat 

habitatele în care au fost identificate speciile de păsări. 

 

Tabel nr.5 

Clase de habitate şi proporţiile ocupate de fiecare în parte:  

Denumire  % 

Comunităţi vegetale cu trestie, papură: R5309, R5308, R5305,  R5304, 

R3709, R2213, R2212, R2210, R2207, R2206, R2205 
13,521 

Habitat antropic 0,002 

Luciu de apă 72,350 

Păduri de salcie şi plop alb: R4407,R4406, R4408 3,841 

Păduri de stejar, frasin  0,188 

Pajişti: R3416, R3414 8,316 

Terenuri agricole 0,297 

Tufăriş de cătină albă şi răchită albă: R3133, R4417 0,327 

Tufăriş de lemn câinesc: R3132, R3122 0,178 

Tufăriş de salcie: R4418, R4416, R4419 0,981 

 

Posibilităţile de procurare a hranei, constituie factorul esenţial de existenţă a unei 

specii într-o anumită zonă, fiind legate de repartiţia acesteia în diferite habitate.  

Stufăriile, notate cu St, au apărut în zonele lacurilor de acumulare câştigând în 

extindere pe măsură ce fenomenul de colmatare este tot mai accentuat. Un număr de 38 
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de specii au obiceiul de a-şi căuta hrana în stufării, la toate nivelurile, indiferent dacă 

acestea sunt în apă sau pe un teren solid. 

Zonele litorale, notate cu L, atrag cel mai mare număr de specii ajungându-se la 

un total de 94 de specii observate pe teren. Valorificarea zonelor litorale de către păsări 

este favorizată de variaţiile zilnice ale nivelului apei, în funcţie de uzinare, făcând 

accesibile, atunci când scade, suprafeţe mult mai întinse. Când zonele acoperite cu mâl 

sau alte tipuri de aluviuni sunt descoperite de apă, la nivelul lor apare accesibilitatea la 

surse de hrană importante, constituite dintr-o faună de nevertebrate de tip bentonic. Nu 

numai speciile limicole valorifică acest aspect, ci şi numeroase specii de anatide, laride, 

ardeide sau chiar paseriforme, beneficiare ale acestor surse de hrană. Acest fenomen 

este deosebit de favorabil şi în timpul iernii când variaţiile de nivel rup gheaţa, atunci 

cand aceasta nu este excesiv de groasă, făcând astfel accesibile mari suprafeţe 

suplimentare de zone litorale. 

Mediul acvatic, notat cu A, este valorificat de un număr de 51 de specii de păsări. 

În zona cu adâncime până la 50 cm, sunt frecvent observate specii din familiile anatide  

şi  ardeide. În acelaşi mediu, la adâncimi mai mari, îşi caută hrana constituită cu 

precădere din peşti şi nevertebrate de talie mai mare, specii din familiile anatide, 

podicipedide şi gaviide. 

Pescuitul de tip industrial, cu diferite tipuri de setci, fie că are o origine legată de 

braconajul piscicol sau chiar dacă este autorizat, constituie un risc major de moarte prin 

înecare, pentru speciile de păsări scufundătoare.  

Zonele terestre, notate cu T, reprezintă suprafaţa de pe malul apelor sau terasele 

râurilor, unde s-au format lacurile. Un număr de 67 specii folosesc aceste zone pentru 

hrănire şi uneori pentru cuibărit. Sursele principale de hrană din zonele terestre sunt 

constituite cu precădere din fructificaţiile tufărişurilor, unele recolte ale culturilor 

agricole sau chiar din zonele înierbate. 

Ubicvistele, notate cu U, în număr de 10 specii, se întâlnesc pe neaşteptate în 

oricare din zonele cercetate, folosindu-le cu maximum de eficienţă. 
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În anexa nr. 2 sunt prezentate tipurile de habitate identificate în situl Natura 

2000 ”Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” – ROSPA0063 

 

2.4.3. Hărţile cu distribuţia habitatelor în situl Natura 2000 Lacurile de 

Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063 şi delimitarea zonelor de 

cuibărit şi de pasaj/iernat pentru speciile de păsări de interes comunitar 

În cadrul studiilor de specialitate efectuate şi elaborate prin proiectul „Plan de 

Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti şi 

Campanie de Conştientizare a Publicului” - Programul Operaţional Sectorial “Mediu” – 

Axa Prioritară 4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia 

Naturii, s-au realizat 6 hărţi: una generală cu situaţia per ansamblu a sitului Natura 2000 

Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti- ROSPA0063 şi 5 hărţi de detaliu, pentru 

fiecare lac din componenţa sitului.  

Hărţile prezentate în Anexa nr. 6, detaliază şi delimitează : 

a) Clasele de habitate, cu tipurile de habitate identificate pentru fiecare lac din 

componenţa ROSPA0063; 

b) Terenurile agricole identificate pentru fiecare lac din componenţa 

ROSPA0063; 

c) Zonele de pasaj şi iernat identificate pentru fiecare lac din componenţa 

ROSPA0063; 

d) Zonele de cuibărire identificate pentru fiecare lac din componenţa 

ROSPA0063; 

e) Habitatele antropice şi căile de comunicaţie. 
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Tabel nr. 6 

Proporţiile suprafeţelor zonelor de cuibărit, pasaj şi iernat 

Denumire Total Lilieci Bacău Galbeni Răcăciuni Bereşti 

Suprafaţa ariei protejate 

ROSPA0063, în ha 
5576 338,8 216,9 1063,8 1702,3 2253,7 

Zona de cuibărit în ha 1240,5 116,4 60,7 588,6 253,4 221,4 

Zona de cuibărit în % 22% 2% 1% 11% 5% 4% 

Zona de cuibărit din suprafaţa  

fiecărui lac în % 
  34% 28% 55% 15% 10% 

Zona de pasaj şi de iernat în ha 3293,4 198,1 72,1 537,6 1044,1 1441,5 

Zona de pasaj şi iernat din 

ROSPA0063 în % 
59% 4% 1% 10% 19% 26% 

Zona de pasaj şi iernat din 

suprafaţa  fiecărui lac în % 
  58% 33% 51% 61% 64% 

 

2.4.4. Informaţii socio-economice  

Comunităţi locale 

În procesul de elaborare a Planului de Management pentru situl Natura 2000 – 

ROSPA0063, s-au solicitat informaţii despre situaţia proprietarilor de terenuri aflate în 

perimetrul şi vecinătatea sitului, de la primăriile localităţilor peste care se suprapun 

limitele sitului. 

 Din numărul total de 18 localităţi, 6 dintre acestea au reactualizate Planurile 

Urbanistice Generale, situaţia cadastrala a proprietarilor de terenuri şi destinaţia 

economică a acestor terenuri. 
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Tabel nr. 7 

Efectivul populaţiei din unităţile administrativ- teritoriale limitrofe sitului Natura 

2000 Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063 

Nr. 

Crt. 
Unitatea administrativ teritorială Număr de locuitori 

1. Gârleni 6281 

2. Hemeiuşi 3847 

3. Iteşti 1421 

4. Bacău  175500 

5. Tamaşi 6400 

6. Letea Veche 4954 

7. Nicolae Bălcescu 10296 

8. Faraoani 5176 

9. Cleja 6864 

10. Răcăciuni 7969 

11. Pânceşti 4311 

12. Horgeşti 4691 

13. Gioseni 4100 

14. Orbeni 4138 

15. Valea Seacă  3564 

16. Sascut 10167 

17. Tătărăşti  2623 

18. Corbasca 5365 

 TOTAL 267667 
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Categorii de activităţi umane identificate în prezent, în perimetrul şi în imediata 

vecinătate a sitului: 

1. Activităţi agricole şi silvice: cultivare, cosit, utilizarea pesticidelor, fertilizare, 

irigare, păşunat, creşterea animalelor, plantare; 

2. Activităţi de pescuit, vânătoare, cules: acvacultură, pescuit comercial, pescuit 

recreativ sportiv, vânătoare, braconaj, capturare faună în alte scopuri, recoltare floră; 

3. Activităţi miniere şi extragere de minerale: extragere de balast; 

4. Activităţi de urbanism şi industrializare: dezvoltare de zone rezidenţiale, 

locuinţe, aşezări, zone industriale, depozite de deşeuri menajere, construcţii agricole; 

5. Transport şi comunicaţii: şosele, aeroport, linii electrice, drumuri tehnice şi de 

exploatare, ţevi conducte, acces în sit;  

6. Activităţi desfăşurate în timpul liber: turism, sporturi nautice, plimbări, 

echitaţie, vehicule nemotorizate, camping; 

7. Activităţi industriale poluatoare pentru apă, aer; poluare sonoră; 

8. Activităţi care conduc la schimbarea condiţiilor hidrologice: acoperire, asanare, 

managementul nivelului de apă, îndiguire, consolidare maluri, lucrări de apărare, 

canalizare, inundare. 

 În prezent în perimetrul sitului Natura 2000 Lacurile de Acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti, ROSPA0063 sunt autorizate două firme pentru extragerea agregatelor 

minerale. Amplasamentele perimetrelor de extracţie sunt în cuveta Lacului Galbeni, 

exploatarea efectuându-se numai în condiţiile în care volumul de retenţie al Lacului 

Galbeni, este la nivel minim. 

Pentru orice lucrări, activităţi, construcţii ce se doresc a se realiza pe ape sau în 

legatură cu apele, indiferent de beneficiar, este necesară solicitarea şi obţinerea actelor 

de reglementare emise de Administraţia Natională „Apele Române”, Administraţia 

Bazinală Siret. 
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Planurile de dezvoltare pentru zonele incluse în situl Natura 2000: Lacurile de 

Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti – ROSPA0063, se adaptează de către autorităţile 

responsabile, în conformitate cu prevederile Planului de Management. 

Respectarea prevederilor Planului de Management precum şi a Regulamentului 

sitului Natura 2000 Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti – ROSPA0063, 

este obligatorie pentru custode, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe 

teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care 

deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în 

perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.  

Tabel nr. 8 

Alte organizaţii/administraţii cu activităţi în interiorul sitului Natura 2000 – 

ROSPA0063 

Activitatea Lacul 

Lilieci 

Lacul 

Bacău II 

Lacul 

Galbeni 

Lacul 

Răcăciuni 

Lacul 

Bereşti 

Pescuit 

sportiv  

AJVPS 

Bacău  

CRE ANPA ANPA ANPA 

Vânătoare Direcţia 

Silvică 

Bacău 

AJVPS 

Bacău 

AJVPS 

Bacău 

AJVPS 

Bacău si 

SVPS Bacău 

 

AJVPS 

Bacău, 

Direcţia 

Silvică 

Bacău 

Management 

forestier 

Direcţia 

Silvică 

Bacău- 

Ocolul 

Silvic 

Fântânele 

Direcţia 

Silvică 

Bacău- 

Ocolul 

Silvic Bacău 

Direcţia 

Silvică 

Bacău- 

Ocolul 

Silvic Bacău 

Direcţia 

Silvică 

Bacău- 

Ocolul 

Silvic Sascut 

Direcţia 

Silvică 

Bacău- 

Ocolul 

Silvic Sascut 
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În afara impactului activitaţilor umane desfăşurate în perimetrul sau în 

vecinătatea sitului, pot exista fenomene de eroziune a malurilor sub acţiunea apei, 

inundaţii, alunecări de teren,  incendii de vegetaţie în anii secetoşi, eutrofizarea apelor, 

daune provocate de vânturile puternice, cu impact semnificativ asupra habitatelor 

speciilor de păsări care fac obiectul protecţiei.  

3. Evaluarea stării actuale de conservare a speciilor 

 

Evaluarea stării actuale de conservare a speciilor şi a numărului de exemplare  ale 

populaţiilor speciilor de interes comunitar şi naţional, s-a realizat pentru toate speciile 

de păsări care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0063.  

Din punct de vedere al gradului de vulnerabilitate a speciilor de păsări întâlnite în 

zonă, există:  

a) categoria SPEC 1 cu 3 reprezentanţi,  

b) categoria SPEC 2 cu 7 reprezentanţi,  

c) categoria SPEC 3 cu 45 reprezentanţi,  

d) categoria SPEC 4 cu 31 reprezentanţi,  

e) NON-SPEC cu 82 reprezentanţi. 

Starea de conservare a tuturor speciilor a fost corelată cu informaţiile căpătate 

prin literatura de specialitate. Astfel, multe specii care în unele zone supuse cercetărilor 

sunt considerate vulnerabile, nu pun probleme pe toată suprafaţa arealului lor. La acest 

fapt se adaugă şi fluctuaţiile populaţionale caracterizate prin curba lui Gauss, care 

presupun perioade cu număr foarte redus, alternând cu perioade în care numărul de 

indivizi este foarte mare. Factorii care determină acest fenomen sunt multipli şi de cele 

mai multe ori nu afectează în mod capital specia în general, ci doar populaţiile locale, în 

anumite momente ale existenţei lor. Pentru a stabili riscul potenţial generat de orice 

activitate sau fenomen natural, sunt necesari ani îndelungaţi de observaţii efectuate de 
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ornitologi, pentru cunoaşterea şi evaluarea capacităţii de adaptare, în corelaţie cu 

biologia speciilor. 

Aythya niroca – raţa roşie, SPEC1, nu a fost văzută cuibărind în perioada 

observaţiilor şi nici literatura de specialitate nu confirmă acest lucru. Apare doar în 

timpul pasajelor şi în număr relativ mic de indivizi, care variază în funcţie de 

fluctuaţiile populaţionale din zonele unde cuibăresc. Ea este asociată adesea în stoluri 

mixte cu Aythya ferina - raţa cu cap castaniu, Aythya fuligula – raţa moţată, dar şi alte 

specii de scufundătoare. Variaţiile numerice la nivelul stolurilor mixte sunt determinate 

de fluctuaţiile normale de la nivelurile populaţiilor precum şi de condiţiile climatice 

îngheţ/dezgheţ din zonă. 

Crex crex – cristelul de câmp, SPEC1, este o specie cu largă răspândire în zonă şi 

cu o prezenţă constantă. Faptul că aceasta foloseşte ca zone de cuibărit porţiuni 

înierbate cu vegetaţie deasă, precum şi unele suprafeţe cu culturi agricole perene - 

lucernă, trifoi, prezenţa sa este limitată la existenţa acestor tipuri de zone. În plus, 

teritorialismul foarte accentuat al speciei, legat de posibilitatea găsirii unor cantităţi de 

hrană suficiente pentru pui, le obligă să cuibărească la distanţe mari, o pereche faţă de 

cealaltă. Prezenţa acestei specii în zonă nu este periclitată. 

Oxyura leucocephala – raţa cu cap alb, SPEC1, are la nivel nord-european 

populaţii destul de reduse ca număr. Exemplarele care rămân iarna în zonă sunt legate 

de suprafaţa lacurilor care nu îngheaţă, astfel încât, uneori pot fi întâlnite chiar zeci de 

exemplare în cârduri mici, care reprezintă probabil una-două familii. Adesea, această 

specie se asociază şi cu alte specii de raţe scufundătoare. 

Referitor la specia Branta leucopsis – gâsca călugăriţă, SPEC2, în toamna anului 

2010 a fost observat un singur exemplar, într-un cârd de Anser albifrons – gârliţa mare. 

Fiind singura observaţie pe parcursul a mai bine de 50 de ani, concluzionăm că specia 

nu are traseul de migraţie prin zonă. 

Ciconia ciconia – barza albă, SPEC2, cuibăreşte în zonele antropice dar foloseşte 

pentru hrănire cu precădere suprafeţele mlăştinoase, apropiate de localităţi. În zona 



34 
 

lacurilor nu este frecvent întâlnită, deoarece are un comportament de căutare a hranei, 

specific zonelor umede, înierbate şi nu cu luciu deschis. În timpul pasajelor, stolurile 

mari care trec prin zonă, folosesc terenurile cu arături proaspete, pentru căutarea hranei. 

Specia nu este ameninţată în zonă. 

Coracias garrulus - dumbrăveanca, SPEC2, a fost observată în zonă, în mod 

special în perioadele de pasaj din luna august. Înainte de defrişarea şleaurilor bătrâne de 

luncă, care erau răspândite în lungul văilor Bistriţei şi Siretului, pentru a face loc 

lacurilor de acumulare, specia era un cuibăritor frecvent. Lipsa scorburilor sau a 

găurilor din mal, favorabile unor locuri de cuibărit au determinat apariţia speciei doar în 

trecere; 

Gallinago media – becaţina mare, SPEC2, a fost reprezentată prin puţini indivizi, 

chiar şi în perioadele când pe traseele de migraţie existau zone înmlăştinate naturale. 

Fluctuaţiile în numărul de exemplare ce pot fi observate în zonă, sunt determinate de 

variaţiile de la nivelul populaţiilor din nordul Europei. 

Limosa limosa – sitarul de mal, SPEC2, este întalnit în zona lacurilor, în timpul 

pasajelor. Observaţiile confirmă adesea, mai multe stoluri de câteva sute de exemplare, 

în acelaşi timp, pe acelaşi lac. 

Phalacrocorax pygmaeus – cormoranul mic, SPEC2, apare în zonă doar în mod 

accidental, deoarece habitatele obişnuite de cuibărit sunt mult în afara drumurilor de 

migraţie care trec pe aici; 

Platalea leucorodia - lopătarul, SPEC2, a fost observat în penaj nupţial chiar şi 

pe timpul verii, în apropierea grindului format prin colmatare, pe lacul Răcăciuni şi 

acoperit cu stufării. Posibilitatea ca această specie să ajungă să clocească în zonă nu este 

exclusă, cu condiţia ca fluctuaţiile nivelurilor lacurilor să nu acopere grindurile uscate 

în perioada aprilie-iunie. Acest aspect este valabil şi pentru alte specii cuibăritoare la 

sol.  
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În categoria SPEC3, sunt incluse, conform criteriilor europene, specii aflate în 

declin, la care fluctuaţiile populaţionale, ce se întind adesea pe parcursul mai multor 

ani, sunt datorate unor perioade cu o abundenţă sau diminuare a efectivului.  

Categorii de periclitare 

Conform BirdLife International categoriile de periclitare adoptate se reflectă în 

fauna de păsări din zonă, astfel: 

a) Categoria E – periclitate – 2 specii; 

b) Categoria V – vulnerabile – 27 specii; 

c) Categoria R – rare – 4 specii; 

d) Categoria D – declin – 20 specii; 

e) Categoria L – localizată – 2 specii; 

f) Categoria S – sigură – 30 specii. 

 În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063, sunt 

identificate 40 de specii listate în Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 57/ 

2007, cu modificările şi completările ulterioare.  

Ritmul nictemeral al păsărilor presupune uneori deplasări lungi de zeci de 

kilometri, între locurile de hrănire şi cele de adăpost, putând acoperi adesea întreaga 

distanţă dintre lacurile Lilieci şi Bereşti. De regulă, unele concentrări ale surselor de 

hrană, sunt valorificate cu maximum de eficienţă de păsări, care străbat distanţe destul 

de lungi pentru aceasta. În aceste condiţii, apreciem că starea de periclitare a celor 40 de 

specii cuprinse în Anexa 3, a OUG. 57/ 2007 cu modificările şi completările ulterioare, 

poate fi diferită faţă de aprecierile făcute la nivel european. Adesea, condiţiile locale 

determină aglomerări sau dispersări, independente de situaţia generală a unei specii, pe 

întreg arealul său de existenţă. 

Alcedo atthis – pescăruşul albastru este întâlnit pe tot arealul lacurilor din zona 

protejată, iar starea de conservare a habitatului caracteristic acestei specii, este 

favorabilă. Fiind o specie teritorială destul de agresivă care îşi protejează spaţiile de 

procurare a hranei, pescăruşul albastru are în condiţiile actuale la dispoziţie un spaţiu 
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favorabil mult mai extins, motiv pentru care considerăm că poate fi încadrat în 

categoria S. 

Anthus campestris – fâsa de câmp a fost semnalată doar în perioadele de pasaj 

într-un număr redus de exemplare. Habitatele din zonă nu sunt caracteristice speciei, 

aceasta făcând parte din categoria R. 

Aquila pomarina – acvila ţipătoare mică este destul de puţin răspândită în zonă, 

observaţiile în timp, fiind caracteristice pasajului. Ea este o specie care îşi face cuibul în 

păduri, dar are nevoie pentru căutarea hranei de teritoriu natural cu o suprafaţă de până 

la 1000 ha. Specia este rară în zonă, fiind încadrată în categoria R. 

Ardea purpurea – stârcul roşu este o specie prezentă pe valea mijlocie şi 

inferioară a râului Siret. Deşi cuibăreşte în colonii, amplasând cuiburi în stufării, 

habitatele cu stuf din zonele colmatate ale lacurilor nu pot fi considerate ca sigure, 

deoarece fluctuaţiile nivelului apelor îneacă adesea cuiburile. Din această cauză, specia 

este rară, iar efectivele populaţiilor dependente de modul de folosire al apei din lacuri, 

reflectă de fapt, condiţiile existente în zonă. Specia poate fi încadrată în categoria R. 

Asio flammeus – ciuful de câmp este un oaspete frecvent de iarnă, care se 

deplasează în căutarea hranei doar noaptea, restul zilei petrecându-l adăpostit în 

tufărişuri dese de pe maluri, ceea ce îl face greu observabil. În realitate, specia este 

oaspete de iarnă, inclusă în categoria S. 

Botaurus stellaris – buhaiul de baltă este frecvent întâlnit în perioada pasajelor 

de toamnă. Datorită faptului că plasează cuiburile în stufării, efectivele populaţiilor 

locale sunt vulnerabile la fluctuaţiile nivelului apei din lacuri. Dacă pentru perioadele de 

cuibărit, specia s-ar încadra în categoria R, în perioadele de pasaj se încadrează cu 

siguranţă în categoria S. 

Burchinus oedicnemus – pasărea ogorului este caracteristică zonelor de stepă 

sau deşertificate. În perioadele de pasaj, specia a fost observată rareori, în exemplare 

izolate, acestea fiind probabil cu un caracter eratic. Specia se încadrează în categoria R. 
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Calidris alpina – fugaciul de ţărm nu a cuibărit niciodată în zonă. Datorită 

fluctuaţiilor nivelului apelor prin uzinarea lacurilor, suprafeţe destul de întinse mâloase, 

cu surse importante de nevertebrate ca hrană, devin accesibile şi favorizează staţionarea 

unor stoluri, uneori destul de numeroase. Acestea îşi continuă migraţia către sud, 

imediat ce condiţiile meteorologice se înrăutăţesc. Primăvara pe drumul de întoarcere 

viteza de deplasare este atât de mare, încât specia poate fi observată doar întâmplător. 

Specia se încadrează în categoria S. 

Chlidonias niger – chirighiţa neagră depune ouăle pe sol, pe grinduri înierbate, 

acestea din urmă fiind destul de puţine. Nici acum nu cuibăresc multe exemplare 

datorită faptului că nivelul apelor variază, inundând adesea grindurile rezultate din 

colmatare, pe care păsările depun ouă. În perioadele de pasaj, numărul exemplarelor 

este relativ constant şi dependent de fluctuaţiile numerice ale populaţiilor care vin. Se 

încadrează în categoria S. 

Ciconia ciconia – barza albă cuibăreste în zonă, dar lucrările de desecare au 

limitat posibilităţile ei de hrănire, prin dispariţia zonelor mlăştinoase. În zonele litorale 

ale lacurilor, comportamentul de obţinere a hranei nu favorizează barza. Întrucât zonele 

agricole oferă surse de hrană foarte limitate pentru această specie cuibăritoare, ea se 

încadrează în categoria V. Atunci când pasajul se suprapune peste perioade în care au 

loc arăturile de vară, stolurile mari de berze pot fi considerate în categoria  S. 

Ciconia nigra – barza neagră este reprezentată printr-un număr mic de 

exemplare. Specia cuibăreşte în arborii din pădurile bătrâne fiind dependentă de 

existenţa unor zone mlăştinoase, de unde poate asigura hrana puilor. Desecările 

efectuate în ultimii 30 de ani au redus drastic posibilităţile de hrănire ale speciei, astfel 

încât deşi există condiţii favorabile pentru cuibărit, efectivul populaţiilor este foarte 

redus. Specia poate fi încadrată în categoria R. 

Circus aeruginosus – eretele de stuf cuibăreşte în zonă, folosind pâlcurile de 

stufării care se formează, de regulă, pe meandrele abandonate sau în zonele 

înmlăştinate. Întrucât cuibul amplasat pe sol este vulnerabil fluctuaţiilor nivelului apei 
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chiar în zonele de stufării de pe lacuri, numărul perechilor cuibăritoare este relativ 

constant. Specia Circus aeruginosus se încadrează în categoria S. 

Circus cyaneus – eretele vânăt este o specie de pasaj, şi, mai ales, oaspete de 

iarnă în zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti. Specia poate fi afectată 

numeric, în perioadele în care îngheţurile sunt prelungite, iar câmpurile sunt acoperite 

timp îndelungat cu straturi de zăpadă. Cu toate fluctuaţiile numerice, specia se poate 

încadra în categoria S. 

Coracias garrulus – dumbraveanca. Dispariţia spaţiilor favorabile de cuibărit, a 

redus drastic numărul perechilor cuibăritoare din zona lacurilor de acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti. Agricultura intensivă a contribuit la limitarea surselor de hrană şi 

diminuarea populaţiilor în perioadele de pasaj, când specia este nevoita să-şi devieze 

traseele de migraţie. Specia se poate încadra în categoria V. 

Crex crex – cristelul de câmp este constituit din populaţii cuibăritoare în zonă, 

care folosesc de regulă, culturile perene de trifoi, lucernă, sau spaţiile înierbate de tip 

fâneţe pentru cuibărit. Specia are un caracter teritorial foarte accentuat, numărul 

perechilor de indivizi fiind limitat, dar constant în fiecare an. Pentru zona lacurilor de 

acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti specia Crex crex poate intra în categoria S. 

Cygnus cygnus – lebăda de iarnă este oaspete de iarnă în zonă neavând condiţii 

de cuibărit. În anii favorabili, când stratul de gheaţă al lacurilor este mai subţire, se 

observă un număr mare de exemplare care folosesc apele puţin profunde şi grindurile de 

colmatare, pentru hrană şi adăpost. Pe unele lacuri au fost numărate 500-1000 de 

exemplare pe tot parcursul iernii. Specia Cygnus cygnus se încadrează în categoria S. 

Egretta alba – egreta mare nu cuibăreşte în zonă, dar în timpul pasajelor au fost 

observaţi 15-20 de indivizi. Uneori, exemplare răzleţe rămân şi pe timpul iernii, atâta 

timp cât au apă neîngheţată de mică profunzime, de unde să-şi poată procura hrana. 

Fiind prezentă constant, specia Egretta alba se poate încadra în categoria R. 
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Egretta garzetta – egreta mică este prezentă în timpul migraţiilor, îndeosebi pe 

lacurile Bereşti şi Răcăciuni, unde au fost observate  50-100 de exemplare. Specia 

Egretta garzetta se încadrează în categoria S. 

Falco vespertinus – vânturel de seară. Dispariţia pădurilor din zonă, a diminuat 

numărul perechilor cuibăritoare iar în timpul pasajelor pot fi observate uneori 

exemplare răzleţe. Practicile agricole, au contribuit în mare măsură, la reducerea 

efectivelor populaţiilor acestei specii consumatoare de insecte. Pentru zona lacurilor de 

acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti specia Falco vespertinus se poate încadra în 

categoria V către E. 

Gallinago media – becaţina este prezentă constant în zonele de păşune umedă, 

dar numai în perioadele de pasaj şi în număr redus de exemplare. În prezent specia 

poate fi observată doar accidental. Ea poate fi considerată ca făcând parte din categoria 

V, deoarece islazurile umede au dispărut aproape complet. 

Gavia stellata – cufundarul mic a fost observat în număr mic de exemplare pe 

valea Siretului, ca specie de pasaj şi uneori oaspete de iarnă. Pe lacurile Răcăciuni şi 

Bereşti este frecvent întâlnită în grupuri de 10 exemplare, iar pe toată suprafaţa acestor 

lacuri au fost observate în perioada – iunie 2010 – aprilie 2011, între 30 şi 100 

exemplare. Pe lacurile de acumulare Lilieci şi Bacău II, apariţia acestei specii este 

sporadică. Dacă la începutul migraţiei pot fi observate mai multe exemplare, efectivele 

populaţiilor scad pe parcursul anului, mai ales înaintea unui îngheţ puternic. Faptul 

poate fi pus pe seama continuării migraţiei către sud, dar nu putem exclude nici 

posibilitatea ca numeroşi indivizi să moară înecaţi, încurcându-se în plasele pescarilor. 

Specia Gavia stellata poate fi trecută în categoria V - datorită riscurilor probabile de 

înec. 

Haliaetus albicilla – vulturul codalb apare sporadic în zona lacurilor de 

acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, în perioadele de migraţie, mai ales pe lacurile 

Răcăciuni şi Bereşti. Specia Haliaetus albicilla se încadrează în categoria R. 
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Ixobrychus minutus – stârcul mic cuibăreşte în număr mare de perechi, în 

pâlcurile de stuf, de lângă bălţile râului Siret. Peste populaţia locală, bine reprezentată, 

se suprapun, mai ales în timpul migraţiei de toamnă, numeroşi indivizi în trecere. Deşi 

este o specie solitară şi destul de agresivă teritorial, numărul de indivizi este totuşi 

destul de mare. Specia Ixobrychus minutus poate fi încadrată în categoria S. 

Lanius collurio – sfrânciocul roşiatic a existat întotdeauna ca specie cuibăritoare 

în zonă folosind cu eficacitate toate tufărişurile răzleţe de pe islazurile sau lizierele 

forestiere. Specia găseşte şi în momentul de faţă numeroase habitate favorabile atât 

pentru cuibărit, cât şi pentru hrănire, dar acestea sunt situate în afara luciului de apă. 

Peste populaţia locală, se suprapun uneori şi exemplare aflate în migraţie, dar 

fenomenul este greu observabil deoarece ele se deplasează solitar. Specia Lanius 

collurio poate fi încadrată în categoria S. 

Larus minutus – pescăruşul mic cuibăreşte constant în număr redus de 

exemplare, în perioadele de pasaj, fără a fi abundent. Prezenţa sa în număr diferit de 

exemplare este dependentă de dimensiunile populaţiilor din zonele de cuibărit. Specia 

Larus minutus poate fi considerată ca făcând parte din categoria S. 

Nycticorax nycticorax – stârcul de noapte. Pe suprafeţele întinse ale lacurilor,  

prezenţa sursei de hrană favorizează existenţa acestei specii. Specia Nycticorax 

nycticorax se încadrează în categoria  S. 

Oxyura leucocephala – raţa cu cap alb este întâlnită în perioadele de pasaj, 

toamnă târziu, ca oaspete de iarnă. În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – 

Bereşti, au fost observate 20-30 de exemplare, răspândite printre raţele scufundătoare, 

aglomerate în stoluri. Specia Oxyura leucocephala se încadrează în categoria R. 

Pandion haliaetus – vulturul pescar se observă sporadic, în exemplare izolate, pe 

lacurile Răcăciuni şi Bereşti, datorită condiţiilor habitatului în care peştii de talie medie 

nu înoată aproape de suprafaţa apei. Specia Pandion haliaetus se încadrează în 

categoria R. 
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Pernis apivorus – viesparul este o specie migratoare care apare în zona lacurilor 

de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti. În perioada – iunie 2010 – aprilie 2011, au fost 

observaţi 25-30 de indivizi. Specia Pernis apivorus se încadrează în categoria R. 

Phalacrocorax pygmaeus – cormoranul mic a fost observat în grupuri mici de 8-

10 exemplare pe lacurile Răcăciuni şi Bereşti, în timpul perioadelor de pasaj, fără a 

staţiona prea mult timp în zonă. Specia Phalacrocorax pygmaeus se încadrează în 

categoria R. 

Phalaropus lobatus – notatiţa a fost observată izolat, în zonele litorale ale 

lacurilor Răcăciuni şi Bereşti. Specia Phalaropus lobatus se încadrează în categoria R. 

Platalea leucorodia – lopătarul a fost semnalat în fiecare an pe lacurile Răcăciuni 

şi Bereşti în exemplare răzleţe, pe  valea Siretului. Neavând posibilităţi de filtrare a 

mâlului pentru hrănire, acestea părăseau zona imediat. În timpul pasajelor poate fi 

observată destul de frecvent, dar stolurile nu depăşesc 5-15 exemplare. În prezent, 

specia Platalea leucorodia, se încadrează în categoria R. 

Plegadis falcinellus – ţigănuşul este o specie de pasaj, care nu cuibăreşte în zonă 

dar poate fi observată în cârduri de 25-30 exemplare pe lacurile Lilieci, Răcăciuni şi 

Bereşti. Specia Plegadis falcinellus se încadrează în categoria R. 

Pluvialis apricaria – ploierul auriu a fost observat în timpul pasajelor de toamnă 

în cârduri mici de 5-15 exemplare, în căutarea  hranei, pe grindurile şi lacurile 

Răcăciuni şi Bereşti. În timpul toamnei, nu staţionează în zonă mai mult de 1-2 

săptămâni. Specia Pluvialis apricaria se încadrează în categoria R. 

Porzana parva - cresteţ cenuşiu cuibăreşte şi a fost observată în timpul pasajelor 

aproape în toate bălţile cu stufării, create de meandrele Siretului. Urmele lăsate pe mâl, 

la marginile apelor, sunt un indiciu privind existenţa acestei specii. Specia Porzana 

parva se încadrează în categoria S. 

Porzana porzana – cresteţ pestriţ este frecvent în zonele cu stufării de lângă 

bălţile create de meandrele Siretului.  Specia Porzana porzana se încadrează în 

categoria S.  
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Cele două specii de cristei, precum şi altele cu o viaţă asemănătoare, au un 

concurent la sursele de hrană reprezentat de fazan, ce constituie un adversar important 

în menţinerea populaţiilor locale de specii autohtone. 

Recurvirostra avosetta – ciocîntors apare sub forma unor exemplare răzleţe pe 

lacul Lilieci şi în cârduri de 25-50 exemplare, în perioadele de pasaj, pe lacurile 

Răcăciuni şi Bereşti. În anul 2009, pe unul din grindurile formate pe lacul Răcăciuni, 

care oferă condiţii favorabile, au fost observate cuibărind 33 de perechi de ciocîntors. În 

primăvara anului 2010, specia a revenit la cuibărit dar odată cu creşterea nivelului apei 

lacului, cuibăritul a fost compromis. Dacă în perioada aprilie-mai nivelul apei lacului 

Răcăciuni ar fi menţinut la un nivel mai scăzut, în zonă s-ar putea instala o colonie din 

această specie. Specia Recurvirostra avosetta se încadrează în categoria S. 

Sterna albifrons – chira mică a fost observată sporadic pe lacul Lilieci putând fi 

încadrată în categoria R. 

Sterna hirundo - chira mică a cuibărit şi a fost observată în pasaj cu numeroase 

exemplare, aproape pe toate bălţile mai mari create de meandrele Siretului înainte de 

apariţia lacurilor. În perioada actuală specia este prezentă în toată zona cuibărind pe 

lacul Lilieci în puţine exemplare şi mai multe perechi pe lacurile Răcăciuni şi Bereşti. 

În timpul pasajelor se adaugă populaţiei locale şi numeroşi indivizi aflaţi în migraţie. 

Specia Sterna hirundo se încadrează în categoria S. 

Tringa glareola – fluierarul de mlaştină a fost observat răzleţ, în număr redus de 

exemplare, nefiind o specie ameninţată. Specia Tringa glareola se încadrează în 

categoria R. 

 

Tabelul  sinoptic privind speciile de păsări observate în Lacurile de Acumulare 

Buhuşi – Bacău – Bereşti – ROSPA0063 este reprezentat în Anexa nr.1. 

 

Identificarea şi localizarea ameninţărilor pentru speciile “ţintă” şi habitatele 

caracteristice. 
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a) În decursul observaţiilor din teren, au fost identificate potenţialele 

ameninţări pentru speciile de păsări „ţintă”, ca de exemplu: stuf incendiat, 

prezenţa gunoiului menajer pe apă şi în vegetaţie, modificarea nivelului de 

retenţie a apei din lacuri, în perioadele sensibile pentru păsări – cuibărit, 

vânătoare, pescuit din barcă, pescuit din vegetaţia emersă, braconaj 

cinegetic şi piscicol ca factori de deranj şi altele asemenea. Rezultatele sunt 

detaliate în studiile realizate pentru fiecare lac în parte. 

b) Localizarea pe schiţe/hărţi a principalelor ameninţări identificate şi 

ulterior, suprapunerea lor peste hărţile habitatelor şi distribuţiei speciilor/ 

zonelor de concentrare pentru cuibărit, hrănire, înnoptare, năpârlire şi altele 

asemenea, sunt detaliate în hărţile cu cartarea şi stabilirea locurilor de 

cuibărire. Acestea se regăsesc ca fiind habitate antropizate.  

 

Evaluarea/cuantificarea ameninţărilor identificate 

 

Cuantificarea ameninţărilor identificate este prezentată în Anexa nr.3 
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4. Obiective specifice privind speciile „ţintă” ale Planului de 

Management ROSPA0063 

 

Obiectivele specifice din Planul de Management se adresează tuturor 

speciilor „ţintă”, precum şi tipurilor de habitate identificate în perimetrul 

sitului Natura 2000 – ROSPA0063, transpuse de la nivel strategic, prin 

Planul de acţiune privind speciile „ţintă” ale Planului de Management 

ROSA0063: 

a) Menţinerea diversităţii ecosistemelor, habitatelor 

b) Reducerea presiunilor privind pierderea habitatelor, prin 

schimbarea destinaţiei terenurilor 

c) Limitarea impactului activitaţilor umane 

d) Limitarea impactului speciilor care pot perturba păsările în 

perioada cuibăritului şi creşterii puilor, prin controlul numeric al 

populaţiilor unor specii sălbatice sau domestice de: coţofene, vulpi, 

dihori, câini şi pisici hoinare, exercitat împreună cu gestionarii 

fondurilor cinegetice. 
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5. Implementare 

 

5.1. Resurse 

Pentru implementarea Planului de Management a sitului Natura 2000 

Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti - ROSPA0063, resursele 

umane şi financiare sunt asigurate de către Centrul Regional de Ecologie – 

CRE – Bacău, în conformitate cu prevederile Convenţiei de custodie nr. 

0002/18.02.2010. 

În vederea asigurării unui management eficace al  sitului Natura 2000, 

CRE în calitate de custode, colaborează cu: 

a) autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale; 

b) instituţii de învăţământ şi cercetare; 

c) muzee; 

d) organizaţii neguvernamentale; 

e) agenţi economici; 

f) alte persoane fizice şi juridice. 

 

Pentru asigurarea resurselor financiare pot fi accesate fonduri 

nerambursabile, prin programe de finanţare dedicate, donaţii precum şi 

tarifele aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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5.2. Plan de acţiuni privind menţinerea statutului de conservare 

favorabil a speciilor şi a habitatelor din situl Natura 2000 – 

ROSPA0063 

Prezentul Plan de Management este implementat de custodele sitului 

Natura 2000, în următorii cinci ani de la data aprobării acestuia, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Implementarea Planului de Management se realizează pe baza 

Planului de acţiuni care indică responsabilităţile şi instituţiile implicate. De 

asemenea, pentru fiecare acţiune sunt specificate sursele de finanţare care 

pot fi accesate pentru realizarea acesteia. 

Urmărirea implementării acţiunilor se face periodic, prin 

monitorizarea atingerii, în perioada de timp stabilită, a indicatorilor de 

succes şi a rezultatelor aşteptate. 

Respectarea Planului de acţiuni, ca parte componentă a Planului de 

Management este obligatorie, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 

Planul de acţiuni este prezentat în Anexa nr. 4 

6. Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi a habitatelor 

 

Planul de monitorizare respectă perioada şi durata de implementare a 

Planului de acţiuni. 

 

Planul de monitorizare este prezentat în Anexa nr. 5. 
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