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Păsările de apă migratoare reprezintă o parte importantă a biodiversităţii 

globale care, în concordanţă cu deciziile Convenţiei privind Diversitatea 

Biologică trebuie să fie conservată în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare. 

În legislaţia internaţională raţa roşie (Aythya nyroca) este protejată prin 

Directiva Consiliului Europei 79/409 CEE „Păsări”, Directiva Consiliului 

Europei 92/43 CEE „Habitate”, Convenţia de la Berna şi Acordul privind 

conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice. 

La nivel internaţional, încă din anul 1996, au fost elaborate Planuri 

Internaţionale  de Acţiune pentru conservarea speciilor de păsări vulnerabile şi 

periclitate care cuibăresc în Europa, inclusiv pentru raţa roşie. 

Speciile de păsări acvatice migratoare sunt dependente de reţelele de zone 

umede, multe dintre ele aflate sub influenţa activităţilor antropice. Întrucât 

pierderea habitatelor naturale sau degradarea acestora influenţează abundenţa şi 

distribuţia populaţiilor de păsări pe termen lung, pentru stoparea declinului 

acestora, sunt necesare acţiuni de protecţie imediate, în aria lor geografică de 

migraţie. 

Din cercetările efectuate de Societatea Ornitologică Română, a rezultat 

faptul că în România, există aproximativ 6500 de perechi de raţă roşie (Aythya 

nyroca) cuibăritoare, identificate în 67 de Arii de Importanţă Avifaunistică.  
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Specia Aythya nyroca a fost protejată prin  Legea Nr. 82/1993 privind 

constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, Legea Nr. 13/1993 pentru 

aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a 

habitatelor naturale din Europa, Legea Nr. 13/1998 pentru aderarea României 

la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale, Legea Nr. 

89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă 

migratoare african-eurasiatice, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului Nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi 

completările ulterioare prin Legea Nr. 49/2011.  

În Legea Nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr. 

102/2010, raţa roşie este inclusă pe lista speciilor a căror vânătoare este 

interzisă.  

Prin analiza formularelor Standard Natura 2000 pentru toate Ariile 

Speciale de Protecţie Avifaunistică, au fost identificate 73 de situri în care 

specia cuibăreşte, iernează sau este în pasaj. Cel mai mare număr de perechi 

cuibăritoare înregistrate, precum şi cel mai mare număr de indivizi în migraţie 

care iernează, sunt în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.  

În baza Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare 

african-eurasiatice, România este obligată să elaboreze şi să implementeze 

Planuri Naţionale de Acţiune pentru conservarea speciilor încadrate în categoria 

B, din Anexa II, care să fie aprobate în legislaţia naţională. 

România trebuie să ia măsuri de protecţie pentru readucerea speciei 

Aythya nyroca  într-o o stare de conservare favorabilă. 
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