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INTRODUCERE 

 

În contextul unui complex de factori, care contribuie la 

degradarea din ce în ce mai accentuată a mediului natural, 

importanța acordată în ultima vreme strategiilor pentru 

conservarea biodiversității, pe plan mondial, european și 

național, relevă rolul major al acesteia pentru însăși 

continuitatea vieții pe planetă, în forma pe care o cunoaștem azi.  

Biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi de aceea, 

menţinerea biodiversităţii este indispensabilă supravieţuirii 

oricăror forme de viaţă, inclusiv a oamenilor pe pământ.  

Pentru omenire, costurile pierderii biodiversităţii sunt 

greu de stabilit, dar acestea sunt semnificative, fiind estimate la 

echivalentul a 50 de miliarde EUR şi că, până în 2050, pierderile 

cumulate se vor ridica la 7% din PIB (Strategia naţională şi 

Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2014 – 

2020).  

Habitatele umede ocupă un rol esențial în cadrul 

strategiilor pentru protecția biodiversității, datorită capacității 

acestora de a asigura calitatea și cantitatea resurselor de apă 

precum și a capacității de a susține viața unor categorii largi de 

organisme biologice, reprezentând adevărate rezervoare de 

biodiversitate (Archer et al., 2010).  

Ecosistemele acvatice sunt esențiale pentru conservarea 

biodiversității europene. Ecosistemele acvatice sunt printre cele 

mai productive ecosisteme ale planetei. Reprezintă mediul de 

viață obligatoriu al organismelor acvatice și asigură 

supraviețuirea unui număr mare de reptile, păsări și mamifere, 

care depind de acestea fie pentru reproducere, fie pentru hrănire.  

Peste 60% din habitatele umede ale Europei au dispărut înainte 

de 1900. Desecările deși utilizate de secole, au cunoscut o 



 

 

creștere semnificativă în ultimii 50 de ani, având drept rezultat 

o reducere substanțială a numărului, dimensiunilor și calității 

zonelor umede pe continent (BISE).  

În România, suprafața habitatelor umede însumează 

843.700 ha de lacuri, mlaștini și alte tipuri de ape de suprafață 

permanente, reprezentând 3,5% din teritoriul național (INHGA, 

2013). Toate aceste habitate umede constituie refugii 

permanente sau temporare pentru o mare diversitate de 

viețuitoare acvatice sau dependente de aceste habitate. Pentru 

păsările acvatice reprezintă atât habitatele obligatorii de 

reproducere, cât și locurile de popas în timpul migrației sau în 

perioada sezonului rece. 

Păsările acvatice, datorită unor caracteristici ale 

ecologiei lor, sunt bioindicatori extrem de eficienți a calității 

habitatelor acvatice în care trăiesc. Populațiile de păsări reflectă 

cu fidelitate modificările mediului, atât la scală temporală cât și 

spațială, la nivel specific sau populațional (Amat și Green, 

2010). Monitorizarea sistematică a păsărilor acvatice oferă 

informații realiste asupra stării ecologice a habitatelor acvatice 

și permit o prognoză pertinentă a evoluției lor viitoare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Obiectivele tezei de doctorat 

- evaluarea stării chimice a ecosistemelor acvatice artificiale 

cercetate și influențele asupra ornitofaunei; 

- evaluarea resursei oferită de lacurile cercetate în baza 

cercetărilor proprii și a documentării bibliografice; 

- evaluarea stării ecologice actuale a ecosistemelor acvatice 

artificiale folosind păsările ca bioindicatori (structura 

cantitativă și calitativă a ornitofaunei). 

 Rezultatele pe care preconizăm să le obținem sunt: 

1) ornitofauna actuală a lacurilor cercetate; 

2) starea reală (actuală) ecologică și chimică a ecosistemelor 

acvatice artificiale cercetate, reper în biomonitoringul 

acestora; 

3) clarificarea etapei de adaptare la ecosistemele artificiale în 

care se află ornitofauna; 

4) clarificarea rolului ornitologic actual al lacurilor și măsura în 

care acestea au preluat rolul/funcțiile vechilor mlaștini din 

NV-ul României; 

5) identificarea factorilor care influențează ornitofauna și 

modul în care ei acționează. 

 

 

 

  



 

 

CAPITOLUL II. 

CADRUL NATURAL AL NORD-VEST-ULUI 

ROMÂNIEI 

 

DISPUNEREA GEOGRAFICĂ A PRINCIPALELOR 

LACURI DE ACUMULARE ARTIFICIALE DIN NORD-

VEST-UL ROMÂNIEI 

 

 Literatura de specialitate studiată de noi, ne oferă date cu 

privire la dispunerea lacurilor artificiale prin intermediul 

următoarelor lucrări: Ujvari (1972), „Geografia apelor 

României”, Ed. Științifică, București; Bogdan și Călinescu 

(1976), „Județul Satu Mare”, Ed. Academiei, București; Roșu și 

Domșa (2014), „Sinteza anuală privind calitatea corpurilor de 

apă în Spațiul hidrografic Someș - Tisa pe 2014”, Administrația 

Bazinală de Ape Someș - Tisa. F – Ga – 30. 

 Harta din figura 13 arată dispoziția celor mai importante 

lacuri pe văile principalelor râuri din zonă și tributarii lor. 

 

Fig. 13. Distribuția principalelor lacuri de acumulare din 

Nord-Vest-ul României 



 

 

 Lacurile de acumulare artificiale alese pentru studiu 

 Au fost alese 4 lacuri, care îndeplinesc cel mai bine 

criteriile enunțate la pct. 3.1.2., marcate cu roșu în figura 13, 

după cum urmează: lacul Călinești Oaș, lacul Adrian, lacul 

Moftin și lacul Vârșolț.  

 

 Caracterizarea generală a lacurilor de acumulare 

artificiale alese spre studiu 

 Caracterizarea lacurilor am realizat-o pe baza datelor 

adunate în fișele tip ale lacurilor, concepute de mine (Anexa I) 

și a imaginilor realizate de pe cele 4 lacuri. Datele se referă la 

lacurile Călinești Oaș, Adrian de pe Tur; Vârșolț și Moftin pe 

Crasna, dar și date preluate din bibliografie pentru lacul Motiș 

(Ardelean și Béres, 2017), lac care nu a făcut parte din studiul 

nostru, dar care a fost folosit pentru unele comparații în cadrul 

lucrării de doctorat. 

 Pe baza acestor informații, am întocmit tabelul 4, care 

prezintă, în sinteză, caracteristicile generale ale lacurilor de 

acumulare artificiale din Nord-Vest-ul României studiate de 

mine. 

 

Tabelul 4. Caracterizarea generală a lacurilor de acumulare 

artificiale din Nord-Vest-ul României luate în studiu (în baza 

documentării bibliografice și de teren) 

 

Indicatorul 
Lacurile: 

Călinești Adrian Motiș Vârșolț Moftin 

1. Destinația lacului      

- sursă apă potabilă +   +  

- microhidrocentrală +     

- piscicultură + + + + + 

- abandonat   Parțial   

2. Modul de organizare a lacurilor      

- singulare +   +  



 

 

Indicatorul 
Lacurile: 

Călinești Adrian Motiș Vârșolț Moftin 

- complexe de lacuri  + +  + 

3. Așezarea geografică a lacurilor:      

- pe Tur + +    

- pe Someș      

- pe Valea Sălajului   +   

- pe Crasna    + + 

4. Sursa de alimentare cu apă a 

lacurilor 

     

- din râuri, ca lac de baraj +   +  

- bazine laterale pe râuri  + +  + 

- foste balastiere      

- brațe moarte      

5. Adâncimea apei în lacuri      

- mică (< 3 m)  + +  + 

- mijlocie (3-5 m)      

- mare (> 5 m) +   +  

6. Calitatea apei lacului-din punct de 

vedere al potabilității 

     

- foarte bună +   +  

- bună  +    

- satisfăcătoare   +  + 

7. Fluctuații a nivelului apei din lac:      

- constant      

- diminuare de vară (secetă) + +  + + 

- secarea apei lacului   +   

8. Gradul de colmatare a lacului      

- necolmatat  +    

- parțial colmatat +   + + 

- colmatat   +   

9. Ponderea vegetației      

- slabă  +    

- medie +   + + 

- consistentă   +   

10. Gradul de eutrofizare      

- neeutrofizat + +    

- parțial eutrofizat    + + 

- total eutrofizat   +   

11. Resursele naturale ale lacurilor      

- pădure/arbuști +  + + + 

- stuf, papură, pipirig, rogozuri +  + + + 



 

 

Indicatorul 
Lacurile: 

Călinești Adrian Motiș Vârșolț Moftin 

- apă potabilă +   +  

- pești + + + + + 

- păsări acvatice + + + + + 

- păsări terestre comune + + + + + 

- amfibieni (broaște)   +  + 

- reptile (broască țestoasă)   +   

- mamifere acvatice (vidră, castor, 

bizam) 

+  + +  

12. Facilități ornitologice oferite de 

lacuri 

     

- locuri de cuibărit pentru păsări +  + + + 

- hrană pentru păsările ihtiofage + + + + + 

- hrană pentru păsările fitofage +  + + + 

- loc de popas în migrație    + + 

13. Situarea față de calea de migrație      

- pe calea principală de migrație     + 

- la mică distanță față de calea 

principală de migrație 

+ +    

- la mare distanță față de calea 

principală de migrație 
  +  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITOLUL III 

MATERIAL ȘI METODĂ 

 

 Studiile avifaunistice pe lacurile de acumulare luate 

în studiu 

 Reprezintă cea mai amplă parte a tezei mele de doctorat, 

fiind selectate: modalitățile de planificare a studiului ornitologic, 

metodele de observații ornitologice adecvate la specificul 

principalelor grupe de păsări, metodele de cercetare ornitologice 

calitative și cantitative, și de prelucrare a datelor obținute prin 

metode cantitative pentru determinarea unor indicatori ecologici 

caracteristici populațiilor de păsări. 

 

1. Planificarea 

studiului păsărilor 

acvatice de pe lacurile 

luate în studiu 

Am stabilit: 

- programul acțiunilor de studiu; 

- momentul și condițiile prielnice; 

- amplasarea eșantioanelor și 

mărimea acestora; 

- efectuarea studiului pilot 

premergător; 

- stabilirea identificării speciilor 

(nr./oră, nr./km); (Jones, 2000, 

Planificarea studiului. În Metode de 

teren pentru studiul păsărilor 

(Bibby și colab., 2000); Musil, 

1999, Monitoring water birds 

breeding population in 1995. 

Zpravy CSO 42:12-18  

2. Stabilirea metodelor 

de observare a 

păsărilor ce 

Pe parcursul stuiului am folosit 

următoarele metode: 



 

 

frecventează lacurile 

luate în studiu 

a) metoda traseelor (Ferry și 

Frochot, 1970; Munteanu, 1968)  

b) metoda punctelor de observație 

(Schildmacher, cit. Rang, 2002) 

c) metoda numărării în zone 

aglomerate (Domșa și Hulea, 

2014) 

3. Utilizarea unor 

metode speciale de 

monitorizare a unor 

grupuri de păsări: 

a) specii cuibăritoare 

acvatice și palustre 

 

 

 

Protocol de monitorizare a speciilor 

cuibăritoare acvatice și palustre 

(Gilbert și colab., 1998)  

b) specii coloniale 

(stârci și cormorani) 

Protocol de monitorizare a 

coloniilor (Bugariu, 2014)  

c) aglomerări de iarnă 

a păsărilor de apă 

Protocol de monitorizare pentru 

aglomerările de iarnă ale păsărilor 

de apă, excepție gâștele (Domșa și 

Hulea, 2014)  

4. Stabilirea unor 

criterii de apreciere a 

reprezentativității 

speciilor observate în 

ariile lacurilor de 

acumulare: 

- Rang, 2002, Studiul dinamicii unor 

comunități de păsări în bazinul 

mijlociu al râului Siret, incluzând 

zonele lacurilor de acumulare.  

- comune (c), frecvente (F), rare (R), 

accidentale (Ac) 

oaspete de vară (OV), sedentare (S), 

specii de pasaj (P), oaspeți de iarnă 

(OI) 

a) frecvență 

b) fenologie 

c) regim de hrană 

carnivore (C), omnivore (O) și 

vegetariene (V) ca subregimurile 

specifice 



 

 

5. Realizarea unor 

analize calitative 

privind avifauna 

lacurilor de 

acumulare: 

 

a) analiză taxonomică - Vasiliu, 1968: Systema Avium 

Romaniaea  

- Bruun și colab., 1999: Pãsãrile din 

România și din Europa 

(determinator ilustrat)  

b) analiza 

biogeografică 

- Munteanu, 1974: Analiza 

zoogeografică a avifaunei României  

c) analiza fenologică - Bruun și colab., 1999: Păsările din 

România și din Europa 

(determinator ilustrat) 

- Ardelean G., 2011: Fauna de 

vertebrate a NV-ului României  

d) nutriția - Harászthy L., 1984: Magyarország 

fészkelő madarai 

- Ardelean G., 2011: Fauna de 

vertebrate a NV-ului României  

e) preferințe pentru 

bio-topuri și locuri de 

cuibărit 

- Munteanu, 2008, Habitatele 

păsărilor clocitoare din România  

f) studiul migrației 

păsărilor din ariile 

lacurilor de acumulare 

- Munteanu și Mătieș, 2011, 

Cercetări asupra migrației 

păsărilor în România  

g) dinamica sezonieră 

a avifaunei în aria 

lacului de acumulare  

- Gache, 2002, Dinamica avifaunei 

în bazinul râului Prut (34) 

- Trelea, 2002, Avifauna 

Depresiunii Rădăuți  



 

 

6. Studiu cantitativ 

privind relațiile 

numerice ale 

populațiilor de păsări 

 

a) metode cantitative 

de determinare a 

efectivelor 

populaționale: 

- metoda 

hectar/oră; 

- metoda 

estimării în 

puncte; 

- metoda 

estimării 

fotografice; 

- Korodi-Gal, 1969, Metode 

cantitative pentru studiul relațiilor 

numerice ale populațiilor de păsări 

b) Prelucrarea datelor 

obținute prin metodele 

cantitative. Obținerea 

Indicatorilor ecologici 

- Gache, 2002: Dinamica avifaunei 

în bazinul râului Prut 

- Gomoiu și Skolka, 2001: Ecologie. 

Metodologii pentru studii ecologice 

  



 

 

CAPITOLUL IV. 

EVALUAREA STĂRII ECOSISTEMELOR ACVATICE 

ARTIFICIALE DIN NORD-VEST-UL ROMÂNIEI 

 

 UTILIZAREA PĂSĂRILOR CA BIOINDICATOR 

AL STĂRII ECOLOGICE A ECOSISTEMELE LUATE ÎN 

STUDIU 

 

 Monitorizarea biologică verifică dacă cerințele de 

eficiență a funcției biologice a ecosistemelor sunt respectate 

prin: detectarea poluării, detectarea tendințelor de evoluție a 

ecosistemelor, evaluarea stării ecologice la un moment dat al 

acestor ecosisteme. 

 Metodele ecologice de monitorizare ca și metoda de 

biomonitoring se bazează pe structura calitativă și cantitativă a 

speciilor. 

 În cazul monitorizării ecologice a ecosistemelor acvatice 

artificiale starea se cuantifică în funcție de caracteristicile 

biologice, fizico-chimice și hidromorfologice. Pentru a integra 

componentele biotice în evaluarea stării vom considera ca 

variabile: compoziția, distribuția, abundența, biodiversitatea, 

raportul între speciile sensibile și cele rezistente la perturbări 

(informații legate de omogenizarea biotică). 

 Monitoringul biologic este foarte eficient în 

managementul ariilor protejate pentru conservarea 

biodiversității, pentru că poate furniza informații rapide, dar este 

și o metodă relativ ieftină și eficientă economic. 

 Păsările ca bioindicatori sunt recomandate pentru a 

evalua starea ecologică a ecosistemelor supuse schimbărilor de 

mediu, pentru că acestea reacționează prin modificarea 

compoziției speciilor, modificarea comportamentului și a 



 

 

capacității de reproducere. Totodată ele răspund foarte rapid la 

modificarea calității apei ecosistemelor acvatice oferind 

informații în acest sens (McKown, 2003, citat de Mihăiescu, 

2014). 

  



 

 

CAPITOLUL V. 

INFLUENȚA NIVELULUI ȘI A CALITĂȚII APEI 

ASUPRA ORNITOFAUNEI – EVALUAREA 

STĂRII CHIMICE ACTUALE A 

ECOSISTEMELOR ACVATICE ARTIFICIALE 

 

ALIMENTAREA CU APĂ A LACURILOR CERCETATE, 

FLUCTUAȚIA NIVELULUI APEI ȘI EFECTELE ACESTEI 

FLUCTUAȚII ASUPRA ORNITOFAUNEI 

 

 Conform datelor oferite de administratorii celor patru 

lacuri studiate, dar și din observațiile proprii din perioada celor 

trei ani ai cercetărilor din periada doctoratului, au rezultat 

informațiile sintetizate în tabelul 5. Acestea se referă la legătura 

dintre fluctuația de nivel a apei și efectele induse asupra 

avifaunei lacurilor. 

 

Tabelul 5. Sursele de apă, nivelul apei și efectul fluctuației 

acesteia asupra lacurilor luate în studiu 

 

Lacul 

Sursa de 

alimentare cu 

apă 

Nivelul apei în 

lac 

Efectele asupra 

avifaunei lacului 

1. Călinești 

Oaș 

Râul Tur și 

afluenții săi din 

cursul superior. 

Nivelul apei în 

lac depinde 

numai de debitul 

natural al apei în 

râul Tur și 

afluenții lui 

Fluctuează de la 

2,5 m peste 

NNR la 

inundații și până 

la 2 m sub NNR 

la seceta de vară, 

când oglinda 

apei se reduce cu 

30 % 

- În perioada de 

inundații sunt foarte 

puține păsări pe lac 

(există acest risc); 

- În perioada de 

secetă, apa se retrage 

la coada lacului și pe 

margini, iar mâlul 

rămas este cercetat 

de multe păsări 



 

 

Lacul 

Sursa de 

alimentare cu 

apă 

Nivelul apei în 

lac 

Efectele asupra 

avifaunei lacului 

limicole (Tringa, 

Motacilla, Vanellus 

etc.) 

2. Adrian Alimentare 

complexă: 

- foraje 

subterane – 

18,20 % 

- captare de apă 

de suprafață 

pompată – 

81,80 % 

În timpul secetei, 

există restricții în 

distribuția de apă 

de suprafață, 

folosindu-se 

preponderent apa 

din foraje 

Datorită celor 

două surse 

alternative, 

debitul de apă se 

menține relativ 

constant în 

cursul anului. 

- Nu se observă 

efecte asupra 

avifaunei lacului; 

- Vidarea periodică 

avantajează speciile 

limicole. 

3. Moftin Alimentare cu 

apă din Crasna 

prin pompare. 

Vara există 

restricții la 

pomparea de apă 

din râu datorită 

nivelului scăzut 

al Crasnei. 

Se constată 

fluctuații mari a 

nivelului de apă 

în lac până la 

reducerea 

luciului de apă la 

5 % (fluctuația 

durează 5-6 luni 

și reprezintă 

accidente). 

- Avifauna lacurilor 

are mult de suferit. 

Când se reduce 

drastic luciul apei 

păsările acvatice 

părăsesc lacurile. 

Locul lor este luat de 

limicole, care 

scormonesc mâlul 

după hrană și chiar 

de păsările tericole. 

4. Vârșolț Râul Crasna, curs 

superior, iar 

nivelul apei în lac 

Există și 

fluctuații a apei, 

crescând nivelul 

apei în inundații 

- Efectul fluctuației 

este apariția mai 

multor specii 

limicole la coada 



 

 

Lacul 

Sursa de 

alimentare cu 

apă 

Nivelul apei în 

lac 

Efectele asupra 

avifaunei lacului 

depinde numai de 

debitul râului.  

și scăzând cu 

cca. 20 % vara 

(când se 

instalează 

seceta) 

lacului pe mâlul de 

pe care s-a retras apa. 



 

 

CAPITOLUL VI. 

IHTIOFAUNA ȘI VEGETAȚIA ECOSISTEMELOR 

ACVATICE ARTIFICIALE CERCETATE DIN NORD-

VEST-UL ROMÂNIEI 

 

 În acest capitol descriem 28 de asociații vegetale care 

acoperă apele lacurilor, malul acestora și habitatele învecinate. 

Am inclus în teza mea și unele date despre cenozele aflate în 

locurile limitrofe cu sol mai uscat, care au o importanță 

deosebită în viața păsărilor ce aparțin acestor ecosisteme 

artificiale. 

 La asociațiile prezentate menționez codul (HdR) pe baza 

lucrării lui Doniță și colab. - Habitatele din România (apărută în 

anul 2005). 

 

  



 

 

CAPITOLUL VII. 

ROLUL ORNITOLOGIC AL LACURILOR DIN 

NORD-VEST-UL ROMÂNIEI 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRILOR ASUPRA 

ORNITOFAUNEI  LACURILOR DE ACUMULARE 

 

 Formarea ecosistemelor lacustre antropice a avut ca și 

consecință apariția unor locuri noi de trai pentru păsări, în 

special pentru speciile acvatice, fapt care a dus la suplinirea 

parțială a ecosistemelor umede naturale dispărute.  

Clarificarea rolului ornitologic al lacurilor artificiale, a 

nivelului de suplinire a ecosistemelor naturale umede, continuă cu 

studiul ornitofaunei, cercetare care a urmărit realizarea unui 

inventar calitativ și cantitativ, clarificarea sub aspect fenologic al 

avifaunei zonelor cercetate, modificări în dinamica ornitologică pe 

aceste lacuri, utilizarea resurselor trofice (cercetarea calității apei și 

studiul botanic au în general informații privitoare la nivelul 

eficienței funcțiilor ecosistemelor, și în particular al posibilității 

susținerii mecanismelor biologice necesare pentru ca resursele 

trofice să fie la un nivel ridicat), a relațiilor dintre păsări și factorii 

ambientali dar și a comparării biodiversității ecosistemelor 

artificiale studiate ca în final să putem avea o imagine a stării 

actuale a ecosistemelor acvatice artificiale.  

 

Tabelul 14. Situația taxonomică a ornitofaunei lacurilor de 

acumulare artificiale  cercetate în perioada 2013 – 2015 

 

Lacurile Nr. 

specii 

Nr. 

familii 

Nr. 

ordine 

1. Călinești Oaș 123 40 15 

2. Adrian 117 35 15 



 

 

Lacurile Nr. 

specii 

Nr. 

familii 

Nr. 

ordine 

3. Moftin 134 34 15 

4. Vârșolț 140 37 15 

TOTAL SPECII OBSERVATE 182 43 16 

 

 Ponderea speciilor este diferită de la un lac la altul, ceea 

ce arată diferențe la nivel de microstructură calitativă, cauzată 

mai ales de diferențe discrete privind acțiunea factorilor locali 

de mediu. 

 

 

Graf. 3. Ponderea speciilor acvatice și a speciilor nelegate 

neapărat de luciul de apă (neacvatice) existente în incinta și 

vecinătatea lacurilor de acumulare artificiale cercetate în 

perioada 2013 - 2015  



 

 

 Se observă că ponderea speciilor acvatice nu este 

covârșitoare așa cum era de așteptat, ea este aproximativ 

jumătate din totalul speciilor, iar maximul de 57,46% este în 

cazul lacului Moftin. 

 Ponderea speciilor din varii ordine în avifauna lacurilor 

cercetate este detaliată în tabelul 16. 

 

Tabelul 16. Numărul și ponderea speciilor de păsări 

identificate în incinta și vecinătatea lacurilor de acumulare 

artificiale cercetate, grupate pe ordine taxonomice, în 

perioada 2013 - 2015 

 

Ordinele 
Călinești Oaș Adrian Moftin Vârșolț 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

I. Gaviiformes 1 0,8 2 1,70 1 0,74 2 1,42 

II. Podicipediformes 4 3,25 4 3,41 4 2,98 3 2,14 

III. Pelecaniformes 1 0,81 1 0,85 1 0,74 1 0,71 

IV. Ciconiiformes 5 4,06 11 9,40 11 8,20 9 6,42 

V. Anseriformes 16 13,00 15 12,82 21 15,67 15 10,71 

VI. Falconiformes 7 5,69 11 9,40 6 4,47 10 7,14 

VII. Galliformes 2 1,62 3 2,56 2 1,49 3 2,14 

VIII. Gruiformes 3 2,43 2 1,70 4 2,98 5 3,57 

IX. Charadriiformes 14 11,38 13 11,11 23 17,16 26 18,57 

X. Columbiformes 4 3,25 4 3,41 4 2,98 4 2,85 

XI. Cuculiformes 1 0,81 1 0,85 1 0,74 1 0,71 

XII. Strigiformes 1 0,81 0 0 1 0,74 1 0,71 

XIII. Caprimulgiformes 0 0 1 0,85 0 0 0 0 

XIV. Coraciiformes 4 3,25 1 0,85 2 1,49 3 2,14 

XV. Piciformes 4 3,25 2 1,70 5 3,73 5 3,57 

XVI. Passeriformes 56 45,52 46 39,31 48 35,82 53 37,85 

TOTAL 123  117  134  140  

 

  

  



 

 

Fără excepție, fondul avifaunistic de bază din lacurile cercetate 

este format din speciile de păsări ce aparțin ordinelor: 

Passeriformes (între 35,82–45,52%), Charadriiformes (11,11 - 

18,57%), Anseriformes (10,71 - 15,67%), Ciconiiformes (4,06 - 

9,40%) și Falconiformes (4,47 - 9,40%). Celelalte ordine au 

împreună o pondere mai mică de 30%.  

 Cu toate acestea, avifauna acestor lacuri prezintă și o 

serie de diferențe, mai ales că numărul de specii ce aparțin 

ordinelor înainte prezentate diferă sesizabil.  

 

 
 

Graf. 5. Ponderea speciilor de păsări identificate pe lacurile 

de acumulare artificiale cercetate, după originea 

zoogeografică, în perioada 2013 - 2015 

 

 Din analiza originii zoogeografice, reiese că speciile de 

păsări cele mai numeroase sunt mai ales speciile de origine 

palearctică și holarctică datorită climei mai aspre din Nord-Vest-

ul României.



 

 

Tabelul 18. Tipul de nutriție al speciilor de păsări 

identificate pe lacurile de acumulare artificiale cercetate în 

perioada 2013 - 2015 

 

Lacurile 

Tipul de nutriție 

Total Carnivor Omnivor Vegetarian 

ZOO INS IHT PR % O % V % 

1. Călinești Oaș 15 38 15 7 60,96 42 34,14 6 4,87 123 

2. Adrian 16 32 20 11 67,52 32 27,35 6 5,12 117 

3. Moftin 23 37 20 6 64,17 41 30,59 7 5,22 134 

4. Vârșolț 27 38 15 10 64,28 43 30,71 7 5,0 140 

 

Notă: ZOO – consumă multe tipuri de animale; INS – insectivor; IHT 

– ihtiofag; PR – prădător 

 

 În cadrul tipurilor principale de nutriție, se disting și 

anumite subtipuri, mai ales în cazul nutriției de tip carnivor. 

Astfel, în lacurile cercetate se întâlnesc un număr însemnat de 

păsări ihtiofage legate de prezența fondului piscicol ca urmare 

și a funcției piscicole fără excepție a acestor lacuri, între 15 - 20 

specii. De asemenea, sunt prezente între 32 - 38 specii de păsări 

insectivore, datorită dezvoltării unei faune de insecte în zonele 

de smârcuri și stufăriș (la fel ca în bălți și mlaștini naturale). 

Prezența unei faune bogate de broaște verzi, mai ales în lacurile 

afectate de eutrofizare (Covaciu-Marcov și colab., 2004, 2008), 

a atras un număr însemnat de păsări cu nutriție „zoo” 

(vertebrate), între 15 - 27 specii. În fine, lacurile studiate sunt 

vizitate sau chiar adăpostesc mai multe păsări răpitoare, între 6 

- 11 specii, având calitatea ecologică de consumatori de vârf. De 

asemenea, în incinta lacurilor cercetate au fost identificate 3 - 5 

specii de păsări granivore (fasianide, columbide etc.), care 

exploatează resursele de semințe din vecinătatea lacurilor. 

  



 

 

 Ponderea grupurilor fenologice de pe lacurile cercetate 

este sugestiv reflectată în graficul 7. 

 

Tabelul 20. Tipurile fenologice ale speciilor de păsări 

identificate pe lacurile de acumulare artificiale cercetate în 

perioada 2013 – 2015 

 

Lacurile 
Sedentare 

Oaspeți de 

vară 

Oaspeți de 

iarnă 
De pasaj 

Parțial 

migratoare  Total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1. Călinești Oaș 35 28,45 67 54,47 9 7,31 6 4,87 6 4,87 123 

2. Adrian 31 26,49 65 55,55 11 9,40 7 5,98 3 2,56 117 

3. Moftin 35 26,11 68 50,74 12 8,95 15 11,19 4 2,85 134 

4. Vârșolț 34 24,28 72 51,42 9 6,42 18 12,85 7 5,0 140 

 

Graf. 7. Ponderea speciilor de păsări, după grupele 

fenologice, identificate pe lacurile de acumulare artificiale 

cercetate, în perioada 2013 - 2015 

  



 

 

HABITATELE OCUPATE DE PĂSĂRILE 

IDENTIFICATE PE LACURILE DE ACUMULARE 

ARTIFICIALE CERCETATE 

 Situația habitatelor ocupate de ornitofauna identificată pe 

lacurile de acumulare artificiale cercetate în Nord-Vest-ul României, 

este prezentată în tabelul 12, coloana 5, precum și în tabelul 27 

realizat după Cătuneanu și colab. (1978) și Munteanu (2008). 

 

Tabelul 27. Situația și ponderea pe habitate a speciilor de 

păsări identificate pe lacurile de acumulare artificiale 

cercetate și în vecinătatea lor, în perioada 2013 - 2015 

Lacul 

Pe luciu de 

apă 
În stufăriș 

În arii 

tericole 
Total 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1. Călinești Oaș 23 18,70 21 17,07 79 64,22 123 100,0 

2. Adrian 26 22,22 20 17,09 71 60,68 117 100,0 

3. Motiș 30 22,38 33 24,62 71 52,98 134 100,0 

4. Vârșolț 26 18,57 34 24,28 80 57,14 140 100,0 

Regimul de ocrotire al speciilor identificate pe lacurile cercetate 

de noi este stabilit prin Legea nr. 49/2011 pentru aderarea 

României la Convenția Privind Conservarea Vieții Sălbatice și a 

Habitatelor Naturale din Europa. Situația lor privind regimul de 

ocrotire este prezentată în tabelul 12, coloana 7 și în tabelul 29. 

 

Tabelul 29. Situația în funcție de regimul de ocrotire al 

speciilor de păsări identificate pe lacurile de acumulare 

artificiale cercetate, în perioada 2013 - 2015 

Lacurile 

Necesită 

arie 

protejată 

Specii 

strict 

protejate 

Total 

specii  

protejate 

Specii 

permise 

la 

vânătoare 

Total 

specii 

1. Călinești Oaș 18 23 41 28 123 

2. Adrian 27 16 43 27 117 

3. Moftin 28 13 41 30 134 

4. Vârșolț 31 20 51 29 140 



 

 

STRUCTURA CANTITATIVĂ A ORNITOFAUNEI 

LACURILOR DE ACUMULARE ARTIFICIALE 

CERCETATE 

 Structura cantitativă este prezentată prin intermediul 

indicatorilor ecologici, structurali calculați după Gomoiu și 

Skolka (2011): efectivele medii, abundența relativă, frecvența, 

dominanța și indicele Dzuba. Aceștia au fost calculați pe grupe 

fenologice.  

Concluzii privind indicele Dzuba (al ierarhiei în 

ecosisteme) la speciile identificate pe lacurile cercetate 

a) În cazul speciilor sedentare există o singură specie constantă, 

speciei acvatică, pe toate lacurile, Anas platyrhynchos, restul 

speciilor, accesorii, sunt tericole și sunt în număr de 5 - 13 

specii pe lacurile cercetate. Numărul de specii accidentale este 

foarte mare, de la 20 la 29 specii sedentare peste 60% pe fiecare 

lac. 

b) Pentru speciile oaspeți de vară a rezultat următoarea ierarhie în 

ecosistemele studiate. Pe lacurile Călinești și Vârșolț, Fulica 

atra este specie constantă, iar lacurile Moftin și Adrian nu au 

specii constante. Speciile accesorii sunt între 10 și 18, în 

general specii acvatice. Totuși, numărul de specii accidentale 

este foarte mare, de aproximativ 49 - 56 de specii pentru fiecare 

ecosistem acvatic artificial studiat, peste 70% pe fiecare lac. 

c) Ierarhia pentru oaspeții de iarnă în ecosistemele studiate arată 

că nu există specii caracteristice, cele accesorii sunt 1 - 3 pe 

fiecare lac, restul speciilor, peste 70% până la 90% sunt specii 

accidentale. 

d) În cazul speciilor de pasaj, ierarhia în ecosistemele acvatice 

artificiale arată în felul următor: Phalacrocorax carbo este 

specia caracteristică pentru lacul Călinești, celelalte lacuri nu 

au specii caracteristice. Speciile accesorii sunt 1 la 4 specii, 



 

 

dintre care amintim speciile acvatice Phalacrocorax carbo, 

Anas crecca, Aythya ferina, speciile accidentale reprezintă între 

75 - 90%. 

e) Din punct de vedere al ordinii speciilor în ecosistemele acvatice 

artificiale studiate, în afara speciilor sedentare unde există pe 

primele locuri în general specii tericole (cu o excepție amintită), 

la oaspeții de vară, de iarnă și la speciile de pasaj, speciile 

caracteristice și cele accesorii sunt în general acvatice. Acest 

aspect denotă faptul că ornitofauna lacurilor cercetate arată a fi 

una caracteristică tuturor lacurilor și în baza interpretării 

indicelui de semnificație ecologică Dzuba. 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITOLUL IX. 

ELEMENTE DE ECOLOGIA POPULAȚIILOR DE 

PĂSĂRI ȘI A LACURILOR ARTIFICIALE DIN NORD-

VEST-UL ROMÂNIEI 

 

INFLUENȚA FACTORILOR ANTROPICI ASUPRA 

ECOSISTEMELOR ACVATICE ARTIFICIALE 

IMPLICIT ȘI ASUPRA ORNITOFAUNEI 

 

 Efectele presiunii antropice asupra ecosistemelor 

cercetate se manifestă prin diferite mecanisme care generează 

efecte directe sau indirecte. Mărimea presiunii antropice este 

greu de estimat observându-se în ultimii ani o creștere în 

intensitate a factorilor legați de funcția economică a acestor 

lacuri și o scădere a intensității factorilor antropici legați de 

poluarea urbană. Astfel, a crescut gradul de epurare al apelor 

menajere și industriale, dar a crescut concentrația reziduurilor de 

erbicide și nutrienți în apa lacurilor (azotul sub diferite forme 

generează azi o situație a calității apei, care clasifică apele 

lacurilor în clasa a III-a, a IV-a de calitate). Dintre factorii de 

impact antropic, îi amintesc doar pe cei cu influențe crescute 

asupra ornitofaunei: piscicultura intensivă, pescuitul sportiv, 

lucrările agricole dar și turismul, ordinea în care acestea au fost 

prezentate este aleatorie, nefiind prezentate în ordinea mărimii 

efectelor antropice. 

 Presiunea antropică se manifestă asupra ornitofaunei în 

primul rând în cazul bazinelor de suprafață mică, iar păsările își 

modifică regimul de viață și comportamentul. Astfel, cel mai 

sensibil la presiunea antropică este cuibăritul, atunci când 

presiunea crește cu toate că resursa trofică există din abundență, 

păsările evită aceste bazine acvatice chiar și pentru hrănire. Ziua 



 

 

sunt preferate zonele cele mai ferite, iar noaptea se folosesc 

pentru furajare bazinele mici sau cu deranj antropic intens (pasaj 

de seară). Trebuie amintit că exploatarea intensivă agricolă a 

ecosistemelor învecinate are și o componentă benefică pentru 

păsări prin faptul că asigură resursă trofică diversificată, 

vegetală dar și animală, insecte și rozătoare dar și alte specii 

tericole. 

 Activitățile piscicole cele mai controversate sunt cele de 

golire a bazinelor, care dacă sunt făcute primăvara afectează 

cuibăritul. În cazul în care golirea se face toamna efectul este 

minor pentru majoritatea speciilor, iar pentru limicole reprezintă 

chiar un efect benefic pentru că permit accesul mai facil la 

resursele trofice din zonele mlăștinoase, astfel încât, chiar 

această activitate ar putea susține pasajul. 

 Vânătoarea, pescuitul sportiv și agrementul cu bărci îl 

consider factorul antropic cel mai intens care compromite și este 

limitativ pentru cuibărit împreună cu scăderea suprafeței de apă, 

care apare în cazul colmatării intense. Am constatat că 

apropierea utilajelor agricole, a celor de balastieră, a 

personalului pescăriilor nu deranjează în mod deosebit 

ornitofauna astfel consider că apare un efect de tolerare în timp 

la acești factori de deranj. 

 Dacă ne referim la starea ecosistemelor analizate din 

punct de vedere a calității apei, presiunea antropică ridicată 

determină pentru lacurile studiate un ușor dezechilibru al 

oxigenului (pentru lacul Moftin există chiar deficit), un conținut 

ridicat al azotului iar fosforul se situează în valori acceptabile. 

Efectul este benefic într-o primă etapă asigurând resursele 

necesare generării unei baze trofice diversificată, fosforul fiind 

implicat în procesul de eutrofizare a apei, proces benefic până la 

un punct. Creșterea peste un anumit prag a concentrației de azot 



 

 

și fosfor generează probleme mari pentru fauna lacurilor, într-o 

primă fază pentru pești. Putem spune deci că eutrofizarea trebuie 

controlată pentru că pe termen lung destabilizează ecosistemele 

antropice analizate. 

 Presiunea antropică asupra covorului vegetal, care după 

Doniță (2005), se poate încadra în categoriile habitatelor de 

mlaștini europene de stuf, papură și rogoz, se manifestă în două 

moduri importante pentru ornitofaună. Primul se referă la 

împiedicarea formării vegetației submerse și natante iar al doilea 

mod este legat de momentul recoltării resursei vegetale, al 

păpurișului, care dacă este făcut primăvara de exemplu 

compromite cuibăritul. 

 Fluctuațiile bruște de nivel al apei reprezintă un factor 

perturbator deosebit de intens asupra comportamentului 

păsărilor pe când scăderea nivelului treptat (prin evaporare), 

reprezintă un efect benefic pentru că ajută la accesibilitatea mai 

mare a păsărilor la resurselor trofice din zona mlăștinoasă, de 

apă mică. Deranjul antropic de diferite intensități se cumulează 

putând genera un efect mult amplificat care se poate propaga în 

tot ecosistemul sau numai în anumite zone a lui. 

 Săparea malurilor, fără zone de apă mică este deosebit de 

deranjant în special pentru speciile limicole așa cum este cazul 

lacului Moftin, unde în pasaj speciile limicole sunt puține astfel 

încât pasajul este consistent cantitativ dar fiind evitat de multe 

specii limicole este redus calitativ. 

  



 

 

CAPITOLUL X. 

CLARIFICAREA ROLULUI ECOLOGIC ȘI A MĂSURII 

ÎN CARE FUNCȚIA BIOLOGICĂ A ZONELOR UMEDE 

ESTE PRELUATĂ DE ECOSISTEMELE ACVATICE 

ARTIFICIALE ÎN CAZUL LACURILOR 

  

    Efectele asupra ornitofaunei sau asupra zonelor umede 

naturale datorate asanării sunt puțin cercetate, cercetarea a fost 

mai intensă după 1998 astfel încât astfel de informații sunt 

restrânse și doar punctuale. 

 Dispariția stufărișurilor, a mlaștinilor naturale a dus la 

dispariția în mare parte a ardeidelor, anatidelor ca specii 

clocitoare, iar speciile clocitoare de Rallidae, Charadridae care 

au avut un puternic regres numeric, speciile aparținând 

Passeriformes care și-au restrâns arealul de răspândire, cu 

dispariția acestor habitate au părăsit zona. 

 Suprapunerea mai multor factori favorabili în 

ecosistemele acvatice artificiale asigură azi hrană, loc de odihnă 

și locuri de cuibărit ceea ce înseamnă că sunt asigurate premisele 

pentru a avea un grad ridicat de biodiversitate al speciilor de 

păsări. Abundența observată pentru anumite specii în anumite 

momente depășește abundența care poate fi pe lacurile naturale, 

aspect amintit anterior în această lucrare. Pentru ca aceste 

premise să se realizeze concură un număr mare de factori fizico-

geografici, climatici, chimici, biologici etc., care influențează 

stabilitatea ecosistemelor acvatice artificiale. Cei mai importanți 

sunt: volumul de apă, suprafața luciului de apă, adâncimea 

medie și maximă, regimul de inundații, calitatea ecologică a 

apei, transparența, gradul de eutrofizare, de colmatare, 

conformația și natura malurilor, prezența brâului de stuf, 

vegetația, abundența planctonului și a bentosului sau prezența 



 

 

prădătorilor. În concordanță cu cele amintite anterior avifauna 

specifică fiecărui ecosistem acvatic antropic cercetat de mine, 

variază azi chiar de la an la an cu toate că Rang (2002), afirmă 

că putem vorbi de o ornitofaună specifică și stabilă a lacurilor 

artificiale (afirmație valabilă probabil pentru ecosistemele 

acvatice artificiale din bazinul râului Siret), aspect care probabil 

va fi adevărat și în Nord-Vest-ul României atunci când păsările 

vor fi total adaptate la aceste lacuri. 

 Concluzie: în urma cercetării mele rolul de asigurare a 

resurselor trofice este preluat în mare măsură, dar resursa trofică 

cu toate că este mai abundentă este mai slabă din punct de vedere 

al accesibilității și al diversității. Rolul de loc de popas pentru 

specii migratoare și cel de a asigura locuri de cuibărit este preluat 

în mai mică măsură la data cercetărilor mele. 

  



 

 

CAPITOLUL XII. 

PROPUNERI PENTRU UN MANAGEMENT 

ECONOMICO-ECOLOGIC EFICIENT ÎN 

ECOSISTEMELE ACVATICE ANTROPICE 

 

 Măsurile pe care le propun pot fi grupate în măsuri 

punctuale sau pot fi investiții ample care au un anumit nivel al 

eficienței economice pentru a putea fi acceptate de către 

administratorii acestor lacuri. 

 Obiectivele urmărite din punct de vedere al protecției 

ornitofaunei, în special al celei acvatice sunt: protecția 

populațiilor cuibăritoare; optimizarea habitatelor de hrănire, 

popas și odihnă; asigurarea hranei inclusiv pentru speciile de 

pasaj, nu în ultimul rând, ca o condiție obligatorie armonizarea 

exploatării economice cu ciclul biologic al diferitelor grupe 

biologice și necesitățile ecologice ale avifaunei. 

  



 

 

CONCLUZII 

 

 1. Lista sistematică a speciilor de păsări identificate pe 

cele patru lacuri din Nord-Vest-ul României, cuprinde 182 de 

specii grupate în 16 ordine și 43 de familii, 67,15% din avifauna 

acestei zone a țării. Dintre acestea 97 de specii sunt acvatice.  

2. Distribuția pe lacuri a speciilor este următoarea: pentru 

lacul Călinești – 123, din care 57 acvatice, pentru lacul Adrian – 

117, din care 61 acvatice, pentru lacul Moftin - 134, din care 74 

acvatice și lacul Vârșolț – 140, din care 76 acvatice.  

3. Cele mai multe aparțin ordinului Passeriformes fiind 

urmate de Charadriiformes, Anseriformes și Ciconiiformes.  

4. După origine domină cele palearctice și cele holarctice 

datorită climei ceva mai aspre. Ponderea de aproape 50% a 

speciilor tericole denotă că lacul oferă resursă trofică ridicată 

dacă este atractiv și pentru ele. 

 5. După regimul trofic, peste 60% sunt carnivore pe toate 

lacurile, între 26 - 32% sunt specii omnivore și doar 6 - 7% sunt 

fitofage. Heterogenitatea ridicată a speciilor identificate după 

regimul trofic denotă că resursa trofică este relativ abundentă. 

 6. Din punct de vedere fenologic speciile sedentare 

reprezintă 25 - 30%, speciile oaspeți de vară reprezintă 50 - 57% 

dintre speciile identificate, cele de pasaj și parțial migratoare 

reprezintă între 7 și 18% dintre speciile celor patru lacuri, iar 

grupul cel mai mic este cel al oaspeților de iarnă care reprezintă 

între 7 - 9% din numărul total de specii.  

7. Maximul de biodiversitate se observă vara când sunt 

prezentate 4/5 dintre specii pe toate lacurile. Toamna și iarna 

numărul speciilor prezente este considerabil redus, 35 - 40% din 

totalul speciilor poate fi observat toamna (ceea ce denotă un pasaj 

modest), iar iarna procentul este și mai scăzut, maximum 33%.  



 

 

8. Pe durata migrației au fost observate specii rare ca și 

Ardeola ralloides, Tadorna tadorna sau Platalea leucorodia sau 

specii mai comune care confirmă fenomenul de aglomerare 

pentru perioade scurte, ex. Anser sp., Anas sp.  

9. Iarna apar specii rare pe apele neînghețate cum sunt: 

Gavia arctica, Gavia stellata, Mergus merganser sau Bucephala 

clangula. Rezultă că aceste lacuri reprezintă importante cartiere 

de iernat, sau refugii în perioada de pasaj pentru anumite 

categorii de specii.  

 10. În baza studiului speciilor clocitoare realizat pe lacul 

Vârșolț, a rezultat că numărul speciilor acvatice clocitoare în 

ecosistemul lacului este foarte redus de doar 17% din totalul speciilor 

identificate pe acest lac (13 specii acvatice), cu toate că numărul 

speciilor prezente pe lac în perioada cuibăritului este de 57.  

11. Densitatea perechilor cuibăritoare este foarte redusă 

estimată la 0,5-1 perechi la ha, densitate foarte redusă față de 

cercetările din Moldova, Banat, Târnave sau din Dobrogea. 

Acest lucru se datorează faptului că doar o mică porțiune din lac 

este atractivă pentru păsări.  

12. Semnalez ca o noutate la nivelul anului 2015 

următoarele specii ca cert clocitoare: Anser anser și Egretta 

alba, iar despre unele specii am indicii certe că clocesc în zona 

lacurilor din Nord-Vest-ul României: Ardea purpurea, 

Tachybaptus ruficollis, Anas crecca și Aythya nyorca, dar și 

Cygnus olor (dovedită cuibăritoare în NV-ul României dar eu nu 

am reușit confirmarea pentru lacul Vârșolț). 

 13. Din situația habitatelor ocupate a reieșit că peste 50% 

dintre specii aparțin habitatelor tericole ceea ce corespunde cu 

ponderea speciilor tericole din totalul ornitofaunei identificate. 

 14. Speciile care sunt strict protejate de lege reprezintă 

35% din totalul speciilor identificate pe cele patru lacuri. 



 

 

 15. Ponderea speciilor diferitelor ordine este diferită de 

la lac la lac cât și efectivele numerice ale unei specii ceea ce 

înseamnă totuși doar că diferența la nivel de structură calitativă 

nu este mare, diferențele sunt doar la nivel de microstructură 

calitativă. Bogăția ornitologică este influențată direct de 

vegetația și dimensiunea habitatelor bazinelor acvatice, 

ecosistemele adiacente lacurilor și utilizarea economică a 

acestora dar nu în ultimul rând și de nivelul presiunii antropice. 

 16. Înlocuirea ecosistemelor naturale cu cele artificiale 

acvatice a dus parțial la refacerea ornitofaunei acvatice, la 

scăderea efectivelor de specii limicole pentru că lipsesc habitate 

potrivite: plaje cu nămol, apa mică determină limitarea 

numărului limicolelor în zonă.  

17. Un alt aspect remarcat a fost acela că, datorită 

bogăției în resurse ihtiologice ecosistemele acvatice artificiale 

au devenit atractive pentru speciile acvatice cu talie mare ca 

zonă de cuibărit sau de popas și hrănire (pe lac sau în apropiere), 

ca de exemplu pentru speciile Ciconia ciconia, Ciconia nigra 

sau Phalacrocorax carbo, Ardeidae etc.  

 18. Informațiile legate de structura cantitativă a 

ornitofaunei lacurilor au generat următoarele aspecte calitative: 

- efectivele medii pe toate lacurile sunt cele mai ridicate pentru 

oaspeții de vară, pentru specii acvatice majoritar, urmează 

speciile sedentare cu până la 40 - 50% specii cu efective medii 

mari, specii majoritar tericole cu o excepție acvatică care are și 

efectivul mediu cel mai mare Anas platyrhynchos, ponderea 

cea mai mică de specii cu efective medii mari o au oaspeții de 

iarnă și speciile de pasaj cu o pondere de sub 30 %; 

- abundență relativă mare pe lacurile Moftin și Adrian în cazul 

speciilor sedentare au aproximativ 20% din specii, iar 

abundența maximă o are Anas platyrhynchos, pentru lacurile 



 

 

Călinești și Vârșolț sedentarele acestor lacuri sunt mai 

omogene doar 6% sunt specii cu abundență mare. Anas 

platyrhynchos are și aici abundența maximă.  

- speciile oaspeți de vară sunt mai puțin omogene ca și 

sedentarele, dar speciile acvatice sunt cele mai abundente.  

- în cazul oaspeților de iarnă efectivele nu sunt omogene, 7 - 9 

specii sunt abundente pe lacurile Călinești și Moftin, doar 3 - 4 

specii pe lacurile Vârșolț și Adrian.  

- în cazul speciilor de pasaj, 70% din specii au abundență mare, 

deci efectivele sunt omogene, fapt îmbucurător pentru că 

înseamnă că pasajul se intensifică crescând deocamdată ca și 

consistență (mai puțin ca număr de specii); 

- frecvența cu care se întâlnesc speciile evidențiază faptul 

speciile oaspeți de vară sunt speciile cu ponderea cea mai 

ridicată, la polul opus se găsesc speciile aparținând grupului 

oaspeți de iarnă; 

- dominanța ne arată că majoritatea speciilor sunt recedente sau 

subrecedente; dintre sedentare Anas platyrhynchos este 

dominată pe cele patru lacuri, în cazul speciilor oaspeți de vară 

între 1 și 4 specii sunt dominate, speciile oaspeți de vară cu 

dominanță mai mare sunt aceleași specii pe cele patru lacuri, 

acestea sunt: Fulica atra, Ardea cinerea, Vanellus vanellus și 

Sturnus vulgaris.  

- oaspeții de iarnă nu au pe nici un lac nici o specie dominantă, 

dar speciile cu dominanță ceva mai ridicată sunt aceleași pe 

cele patru lacuri: Turdus pilaris, Bucephala clangula, Anser 

albifrons și Anas penelope.  

- pentru speciile de pasaj a reieșit că peste 90% dintre acestea 

sunt subrecedente totuși Phalacrocorax carbo este specie 

dominantă pe lacurile Călinești și Adrian, iar Anas crecca are 

dominanța relativ mare pe 3 din cele patru lacuri cercetate; 



 

 

- indicele Dzuba arată că pe toate lacurile cercetate există o 

singură specie caracteristică sedentară - Anas platyrhynchos - 

și că peste 50% din speciile sedentare sunt accidentale.  

- în cazul speciilor oaspeți de vară, a rezultat că peste 70% din 

specii sunt accidentale; Fulica atra este caracteristică pentru 

lacurile Călinești și Vârșolț, celelalte lacuri nu au specii 

caracteristice oaspeți de vară.  

- în cazul speciilor oaspeți de iarnă, peste 70% din specii sunt 

accidentale, nu există specii caracteristice doar 1 - 2 specii 

acvatice fiind accesorii, iar acestea sunt: Anser albifrons, 

Bucephala clangula sau Mergus merganser.  

- în cazul speciilor de pasaj ponderea speciilor accidentale este 

foarte mare 70 - 90% pentru cele patru lacuri, 3 - 4 specii 

accesorii și doar pe lacul Călinești Phalacrocorax carbo este 

specie caracteristică, speciile accesorii sunt aceleași pe lacurile 

cercetate și anume: Phalacrocorax carbo, Anas crecca și 

Aythya ferina. 

 19. Am constatat ca posibilă apariția fenomenului de 

omogenizare biotică în ecosistemele acvatice artificiale 

cercetate, fenomen de înlocuire treptată a speciilor sensibile (a 

căror efective scad sau dispar), cu specii comune, abundente, 

specii mai adaptabile cum ar fi cazul speciilor Phalacrocorax 

carbo și Anas platyrhynchos. Phalacrocorax carbo a apărut doar 

în anul 2005 în Nord-Vest-ul României, iar azi ea este o specie 

cu efective consistente pe toate lacurile cercetate dar și pe râurile 

din Nord-Vest-ul României. 

 20. Factorii cu influență asupra structurii ornitofaunei 

lacurilor cercetate sunt de natură chimică (calitatea apei), 

hidrologici (evoluția nivelului apei, construcția lacurilor, 

adâncimea apei, forma malurilor), de natură biologică (resursele 

trofice ale lacurilor, ale zonelor de mal și a vecinătății 



 

 

ecosistemelor acvatice artificiale; flora și fauna) și nu în ultimul 

rând de intensitatea și frecvența deranjului antropic. 

 21. În baza rezultatelor cercetării ornitofaunei celor patru 

lacuri a rezultat că adaptarea păsărilor la ecosistemele acvatice 

artificiale este în faza tatonărilor cu renunțări și revenire. 

Structura cantitativă și calitativă nefiind constantă pe nici un lac, 

pe lacurile cercetate nu a fost atinsă ultima etapă a adaptării care 

presupune o structură constantă, specifică, cu un număr constant 

crescut de specii acvatice cuibăritoare, aspect care se confirmă 

și de cercetarea speciilor clocitoare pe lacul Vârșolț (doar 10% 

specii acvatice clocitoare din ornitofauna identificată). 

 22. Evoluția biomasei estimate a ornitofaunei 

identificate arată că valorile cele mai mari se obțin primăvara și 

toamna, în perioadele de pasaj pe trei din cele patru lacuri 

cercetate. Pentru lacul Vârșolț maximul se obține vara.  

 23. Presiunea antropică pe lacurile cercetate se datorează 

activităților economice realizate în incinta lacurilor sau în 

ecosistemele adiacente care pot fi ca și în cazul lacului Călinești 

chiar ecosisteme urbane.  

 24. Evaluarea stării ecosistemelor acvatice prin 

intermediul păsărilor ca bioindicator este recomandată dacă se 

dorește monitorizarea efectelor modificărilor de mediu, în cazul 

nostru puternic influențate de managementul lacurilor.  

 25. Explicația valorii cele mai mici pentru indicele de 

biodiversitate Shannon-Wiener în cazul lacului Moftin este o 

confirmare a reducerii producției piscicole începând cu anul 

2012. Diminuarea resursei trofice a dus la nivelul anului 2015 

față de anii 2013 și 2014 la o scădere a efectivelor chiar până la 

dispariție pentru 58 de specii din cele 134 de specii identificate 

în cei trei ani de monitorizare, astfel evoluția ecosistemului 

lacului Moftin este spre o stare ecologică mai proastă. 



 

 

 26. Managementul modest al funcției economice, care 

poate duce de exemplu la reducerea producției piscicole, poate 

avea ca rezultat, ca în cazul lacului Moftin, scăderea eficienței 

funcției biologice, cu toate că covorul vegetal în ansamblul lui 

pe acest lac este mult mai bine reprezentat (ca pe celelalte trei 

lacuri), aspectul fiind de „lac natural”. Lacurile artificiale trebuie 

să fie administrate căutându-se optimul între nivelul funcției 

economice și nivelul de eficiență a funcției biologice, cele două 

fiind funcții dependente.  

27. Ecosistemele artificiale nu se pot autoguverna, cel 

mai mare risc pentru ecosistemele lacurilor cercetate este 

abandonarea administrării lor și evoluția lor spre naturalizarea 

zonei la pajiști, pentru că nevoia de apă nu se poate asigura 

natural astfel încât lacurile vor seca în scurt timp. 

 28. În baza cercetării complexe realizate, care cuprinde 

un studiu al calității apei lacurilor, un studiu al covorului vegetal 

al lacurilor și un studiu de monitorizare a ornitofaunei pe mai 

mult de trei ani, am putut stabili rolul de asigurare a resurselor 

trofice necesare ornitofaunei care este asigurat în mare măsură, 

resursa trofică este mai abundentă cantitativ dar mai proastă din 

punct de vedere al accesului la ea pentru anumite habitate și din 

punct de vedere a diversității, ceea ce duce la modificări în 

structura calitativă actuală a ornitofaunei, vizibil este deja faptul 

că aceste lacuri sunt mai puțin atractive pentru speciile limicole, 

lacul fiind mult mai atractiv pentru specii de Anseriformes ca un 

exemplu de modificări de structură (Anas platyrhynchos este 

specie caracteristică pentru toate lacurile).  

29. În baza celor prezentate, rezultă că acum aceste 

ecosisteme au eficiență redusă în a asigura un nivel ridicat al 

biodiversității, iar în ansamblu doar unul din cele trei „rolul” este 

preluat azi într-o măsură mai mare.  



 

 

30. Măsurile punctuale de management al lacurilor 

artificiale care pot mări atractivitate pentru păsări se referă la: 

- vegetație - susținerea generării unui brâu de stuf, cositul 

stufului astfel încât să nu tulbure perioada de clocit, generare de 

locuri suplimentare de cuibărit prin insule artificiale, alternanța 

în cositul stufului, interzicerea reducerii vegetației natante etc.;  

- măsuri hidrologice (colmatarea controlată a malurilor, 

fluctuare lentă a nivelului apei, vidarea lacurilor doar toamna, 

intervenții favorabile la structura malurilor etc.).  

- calitatea apei, cel mai dificil este găsirea optimului pentru 

nivelul acceptat al eutrofizării (fenomen care are atât efecte 

benefice cât și efecte negative).  

- măsurile pentru diminuarea deranjului antropic - realizarea 

unui orar zilnic de desfășurare a activităților piscicole și 

agricole, stabilirea unor anumite trasee pentru lucrători, pentru 

că păsările se pot adapta la diferite utilaje și la un deranj antropic 

pentru perioade reduse de timp. 

 Elementele de noutate aduse de cercetarea realizată 

de mine pe cele patru lacuri din Nord-Vest-ul României. 

 Prima cercetare complexă, ecologic al lacurilor din Nord-Vest-

ul României derulată pe o perioadă de trei ani (care conține un 

studiu de calitate a apei, unul de covor vegetal, al lacurilor și 

unul de monitorizare a ornitofaunei), pe cele patru bazine 

acvatice artificiale. 

 Evaluarea stării ecologice actuale a ecosistemelor acvatice 

artificiale, a modificărilor de mediu survenite în aceste 

ecosisteme (ca în cazul lacului Moftin), prin intermediul 

bioindicatorului păsări (structura ornitofaunei ecosistemului). 

 Evaluarea fazei în care se află păsările în procesul de acomodare 

la lacurile artificiale. 



 

 

 Verificarea posibilității de a se realiza o ornitofaună specifică (și 

stabilă) lacurilor artificiale dintr-o anumită zonă. 

 Clarificarea rolului actual al ecosistemelor acvatice artificiale 

din Nord-Vest-ul României și măsura în care acestea preiau 

funcțiile avute de marile suprafețe de mlaștini naturale, care au 

existat acum 100 de ani în această zonă. 

Propuneri pentru creșterea eficienței funcției de 

susținere a biodiversității ridicate pe lacurile artificiale 

cercetate 

  Scopul acestor propuneri este de a muta centrul de 

greutate al măsurilor de protecție a mediului de la o acțiune 

constrângătoare a administratorilor lacurilor artificiale la o 

aplicare proactivă, în care caz conformarea să fie dorită.  

Obiectivul urmărit este ca prin sumele de bani alocate azi 

despăgubirilor să se realizeze investiții care să crească eficiența 

activității economice.   

Prezint două astfel de propuneri de investiții. În cazul 

primei se dorește creșterea eficienței activității prin investirea 

sprijinului economic în procesare superioară a peștelui, la 

conserve de pește sau și producerea de furaje animale. A doua 

propunere prevede investirea „sprijinului economic 

guvernamental” printr-un mixt de finanțare (proprietar – stat), în 

realizarea de mlaștini artificiale pe suprafețe relativ mici, de 50 

ha care cuprind o zonă mlăștinoasă de ape libere și o perdea 

forestieră, de protecție pentru asigurarea liniștii. Această 

investiție se preconizează a fi realizată în imediata apropiere a 

iazurilor piscicole astfel încât acestea să asigure la nevoie sursa 

trofică de completare. Beneficiile obținute de proprietar constau 

în reducerea pierderilor ihtiologice de specii valoroase economic 

pe iazurile de producție, iar beneficiile de mediu se 

materializează într-o arie protejată artificială susținută economic 



 

 

care poate deveni un „sanctuar” al păsărilor, arie care în timp ar 

putea să aibă o ornitofaună stabilă și specifică zonelor umede din 

trecut. Am văzut că ecosistemele artificiale lacustre au o 

structură a ornitofaunei modificată atât calitativ cât și cantitativ, 

cu o valoare a ornitofaunei mai scăzută în specii valoroase ca 

aceea specifică mlaștinilor.  

Prin controlul speciilor în aria protejtă artificială se poate 

evita și procesul de omogenizare biotică.   
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