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Starea Ariilor de Importanţă
Avifaunistică din Dobrogea
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Din cele peste 10000 de specii de păsări identificate 1226 sunt
ameninţate cu dispariţia, fiind încadrate în trei categorii (ameninţate
grav, ameninţate sau vulnerabile). Starea precară a unui număr
atât de mare de specii are numeroase şi variate cauze, cele mai
multe imputabile omului. Aceste cauze au efecte variate, cele care
influenţează cel mai mult păsările fiind degradarea, fragmentarea
şi distrugerea habitatelor. De aceea o metodă eficientă pentru
protecţia celor mai multe dintre speciile de păsări vulnerabile este
menţinerea habitatelor, prin identificarea şi conservarea zonelor
valoroase, la nivel global - Ariile de Importanţă Avifaunistică (AIA).
În România protecţia naturii are drept concept central noţiunea
de arie protejată, iar cele desemnate special pentru protecţia
populaţiilor de păsări sălbatice se numesc Arii de Protecţie Specială
Avifaunistică (APSA), care acoperă în proporţie de aproape 70% AIA
identificate. Nivelul protecţiei legale al AIA însă foarte probabil va
creşte, deoarece România, fiind trimisă de Comisia Europeană în faţa
Curţii Europene de Justiţie pentru nedesemnarea corespunzătoare
a APSA, reevaluează numărul şi suprafaţa acestora.
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În perioada noiembrie 2009 - decembrie 2010 Societatea
Ornitologică Română şi Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi Naturii
„Grupul Milvus” au derulat un proiect pentru crearea unei reţele
de supervizori ai zonelor importante pentru păsări - AIA/APSA,
proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein
şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European. Supervizori pentru că în primul rând observă şi apreciază
activităţile umane din zonă şi impactul lor asupra populaţiilor de
păsări caracteristice. Supervizor AIA, întrucât, din punctul nostru
de vedere, întreaga suprafaţă a AIA este esenţială pentru păsările
pentru care zona a fost identificată, nu doar suprafeţele desemnate
ca arii protejate legal - APSA.
Prin intermediul acestui proiect şi integrând informaţiile colectate
de voluntarii Supervizori AIA într-o bază de date special creată
pentru acest scop, dispunem acum de o imagine actualizată, cel
puţin parţial, privind starea AIA din România. Avem în continuare
nevoie de voluntari, ţinând cont că doar 33 din cele 130 de AIA au
în prezent supervizori care monitorizează şi trimit regulat rapoarte
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privind starea zonelor pentru care au ale să fie responsabili.
Dobrogea reprezintă o regiune unică în România datorită prezenţei
bioregiunii pontice, dar şi datorită condiţiilor speciale create de
influenţa celor două bioregiuni, pontică şi stepică prezente aici.
Datorită poziţiei sale geografice şi climatului specific, atât flora
cât şi fauna dobrogeană se caracterizează printr-un procent mai
ridicat de specii termofile comparativ cu restul ţării. Speciilor
mediteraneene şi sud-mediteraneene răspândite în sudul Europei
li se adaugă o altă categorie de specii, şi anume cele cu răspândire
în zone circumpontice sau în zona Mării Caspice, aceste specii
formând o categorie distinctă, care de cele mai multe ori nu se mai
reîntâlneşte la vest de Dunăre. Datorită acestui amestec extrem de
complex şi original al florei şi faunei Dobrogei, în această regiune
se găseşte o serie de zone protejate prin lege: rezervaţii naturale
mixte, floristice şi faunistice, peisagistice sau speologice care sunt
incluse şi în reţeaua paneuropeană de arii protejate Natura 2000. În
prezent, dintre toate provinciile României, Dobrogea (cca. 1.575.000

Specială Avifaunistică au scăzut în suprafaţă, câteva, cum ar fi
Lacul Oltina (ROSPA0056), Pădurea Babadag (ROSPA0091) sau
Marea Neagră (ROSPA0076) au devenit mai mari comparativ cu AIA
omoloage.
În prezent, cea mai mare APSA din Dobrogea este Delta Dunării şi
Complexul Razim - Sinoie (ROSPA0031) cu 512.380,6 ha, iar cea mai
mică Lacul Beibugeac (ROSPA0052) cu 256,7 ha. APSA desemnate în
această regiune sunt remarcabil de diverse putând fi reprezentate
de zone umede (Lacurile Bugeac, Oltina, Dunăreni, Techirghiol,
Dunăre - Ostroave, Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie etc.),
zone deluroase de stepă (Aliman - Adamclisi, Cheile Dobrogei, Deniz
Tepe, Stepa Casimcea etc.), păduri (Măcin - Niculiţel, Dumbăveni,
Pădurea Babadag sau Pădurea Hagieni) sau chiar zone costiere
(Marea Neagră).

Principalele ameninţări identificate

Judeţean Tulcea. Prin aprobarea acestui proiect de către autoritatea
de mediu responsabilă s-au încălcat reglementările directivelor de
mediu europene (Directivele Păsări, Habitate, EIA). Deşi proiectul a
fost supus procedurilor de mediu, studiile realizate pentru analiza
impactului asupra mediului nu au fost bine întocmite - în studiul EIA
nu s-a luat în calcul că prin implementarea proiectului vor fi afectate
4 habitate, dintre care 2 prioritare care se găsesc numai în Delta
Dunării (cu o răspândire de 1% pe teritoriul Deltei), populaţia de
Centaurea pontica - specie de plantă protejată la nivel european
şi cel puţin 4 specii de plante protejate la nivel naţional. Ca urmare
a nerespectării obligaţiilor de mediu ca stat membru al UE, Comisia
Europeană a deschis procedura de infringement în februarie 2010,
împotriva României, din această cauză. În data de 27 ianuarie 2011,
Guvernul României a primit al 2-lea aviz motivat din partea Comisiei
Europene. Dacă timp de 2 luni Guvernul Român nu va lua nici o
decizie cu privire la acest proiect, iar răspunsul către CE nu va fi unul
justificat, cazul va fi înaintat la Curtea Europeană de Justiţiei.
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ha) are cea mai mare suprafaţă ocupată de arii protejate (593.610,6
ha, respectiv peste 900.000 ha daca luăm în considerare şi Ariile
Speciale de Conservare şi Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică
ce fac parte din Reţeaua Natura 2000). Cele mai importante arii
protejate, ca suprafaţă, sunt Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
(576.216 ha), Parcul Naţional Munţii Măcin (11.320 ha) şi Pădurea
Dumbrăveni (345,7 ha).
Dintre toate grupele de animale, de o extremă importanţă din
punct de vedere al biodiversităţii pentru Dobrogea sunt păsările.
De aici sunt descrise peste 290 de specii, cele mai multe dintre ele
cuibărind în această regiune. Cele mai multe specii dobrogene sunt
cele cu răspândire largă pe teritoriul Europei şi care reprezintă 38%
din total. Speciile de origine asiatică reprezintă 23% din efectivele
avifaunei, fiind urmate de speciile transpalearctice (16%). În proporţii
mai scăzute sunt reprezentate speciile mediteraneene (10%) şi cele
de origine arctică (10%). De asemenea, prin Dobrogea trece una
din cele mai importante căi de migrare ale păsărilor, majoritatea
speciilor zburând până în Asia Mică, Africa de Nord sau chiar până în
Africa de Sud, în timp ce alte specii se opresc aici să ierneze.
În vederea protejării păsărilor din această regiune au fost desemnate
26 Arii de Importanţă Avifaunistică în cadrul programului lansat
de Birdlife International, scopul acestui program fiind acela de a
identifica zonele importante pentru păsări la nivel mondial pe baza
unor criterii ştiinţifice calitative şi cantitative. Aceste 26 de Arii de
Importanţă Avifaunistică au stat la baza desemnării în 2007 a celor
26 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (APSA), această tranziţie
de la un tip de „Arie” la alta materializându-se printr-o scădere
generală a suprafeţei protejate. Astfel, suprafaţa totală ocupată de
APSA a devenit cu aproximativ 70.000 de ha mai mică comparativ
cu suprafaţa ocupată iniţial de AIA, adică o scădere cu 7%. Cele mai
afectate, din punctul de vedere al reducerii suprafeţei protejate, au
fost Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică Băneasa - Canaraua
Fetei (ROSPA0008), Dunărea Veche - Braţul Măcin (ROSPA0040)
şi Măcin - Niculiţel (ROSPA0073). Nu însă toate Ariile de Protecţie
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2349 turbine eoliene
Dobrogea este şi una dintre regiunile cu cel mai mare potenţial
pentru dezvoltarea energiei eoliene. Începând cu anul 2007 în
ambele judeţe din Dobrogea a început o amplă dezvoltare privind
energia eoliană. Astfel, până în prezent în Dobrogea (Tulcea şi
Constanţa) sunt în diferite stadii de aprobare (procedura SEA, EIA,
etapa de analiză a calităţii studiilor, cu aviz de mediu, cu acord
de mediu) 149 de proiecte, în total 2349 turbine eoliene. Dintre
acestea:
- în judeţul Tulcea sunt 75 de proiecte cu un total de 942 de turbine
eoliene, din care 29 au obţinut acordul de mediu însumând în total
315 turbine.
- în judeţul Constanţa sunt 74 de proiecte cu un total de 1406 turbine
eoliene, din care 34 au obţinut acordul de mediu, însumând în total
425 turbine eoliene.
Pescuitul excesiv (pe Lacul Techirgiol) cu plase şi accesul bărcilor
de mai multe ori pe zi, începând cu ore foarte matinale, deranjează
păsările din locurile de hrănire şi odihnă.
Păşunatul excesiv cu oi, capre şi bovine are efecte majore în
degradarea habitatelor, la care se adaugă numărul mare de câini
care merg cu aceste turme (7-10 câini/turma), care pătrund şi în
zonele în care cuibăresc păsări.
Dezvoltarea neadecvată a turismului în special în Delta Dunării.
De exemplu, proiectul ”Dezvoltarea plajei Sulina” este un proiect
finanţat din Fonduri Structurale, a cărui beneficiar este Consiliul
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