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1.1 Scopul cercetări 
Cercetarea are ca scop urmatoarele: 

  Identificarea ariilor protejate din Natura 2000 și a zonelor umede de-a 

lungul Dunării de la Vidin păna la  Oriahovo; 

zonelor protejate şi a zonelor umede ; 

Stabilirea unor măsuri specifice și recomandări adresate autorităților locale 

şi publicului pentru protecția, întreținerea și regenerarea a zonelor protejate 

și a zonelor umede, precum şi monitorizarea stării acestora; 

protejate și a zonelor umede din Natura 2000 

1.2.Domeniul de cercetare 

Studiul de cercetare este efectuat în perioada 15.02.2016г.–30.06.2016г. În 

cercetare sunt incluse zonele protejate din Natura 2000 de pe malul Dunării, aflate 

pe teritoriul  municipiilor  Vidin, Dimovo, Lom, Valchedram, Cozlodui, Mizia, 

Oryahovo. 

№ Zona protejată     Cod  ZP      
Suprafaţa 

(ha) 

 

Municipiul, localitățile   

1. ZP „Zlatiata“ BG0002009 43498,73 Com. Butan, com. Glojene, Orașul 
Cozlodui, s; 

    Com. Criva bara, com. Hărleț, Municipiul 
Cozlodui; 
com. Băzoveț, orașul Vălchedram, com. 
Septemvri, com. Gorni Tsibar, com. Zlatia, 
com.Razgrad, Municipiul Vălchedram; 
com. Мanastiri, com. Мihailovo, com. 
Hairedin, Municipiu Hairedin; 
s.Sofronievo, Municipiu Mizia; 

2. ZP „Insula la  

Gorni Tsibar“ 

BG0002008 218,31 com. Gorni Țsibar, Municipiul 
Valchedram. 
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3. ZP„Ppescariile 

Orsoia“ 

BG0002006 475,46  Municipiul Lom; 

4. ZP „Insula  

Ibișa“ 

BG0002007 399,31 com. Gorni Tsibar; com. Dolni Tsibar,   
municipiul Valchedram. 

5. ZP „Lacul Tsibrului“ BG0002104 909,77 com. Dolni Tsibar, Municipiul Valchedram; 
com. Stanevo, municipiul Lom. 

6. ZP “Insula Golia“ BG0002067 414,56 com. Cutovo, municipiul Vidin  

Table 1. Protected areas along the Danube coastline from Vidin to Oryahovo under the Birds Directive 

 

№ Zona protejată       Cod  ZP     
Suprafaţa 
(hа) 

 
Municipiul, localitățile 

1. ZP „Orsoia“ BG0000182 2460,62 
s. Аrchar; com. Dobri dol; orașul 
Lom,  s.com.Orsoia;  

2. ZP „Cozlodui“ BG000527 125,38 
s.com. Gorni Tsibar; Orașul 
Cozlodui; 
 

3. ZP„Tsibar“ BG0000199 2971,73 

s.com. Gorni Tsibar;  
com. Dolni Tsibar;  
Com.Zlatia,municipiul 
Valchedram; s.Stanevo, com. 
Lom 

4. 
ZP „Ostrovska stepă 
Vadin 

BG000528 301,29 
Com. Gorni Vadim, com. Ostrov 

5. ZP „Ostrov“ BG0000334 4873,72 
com. Galovo;com. Liascovets; 
orașul, Oriyahovo, com. Ostrov, 
com. Salanovtsi   

6. ZP „Răul Ogosta“         BG0000614 1253,24 

Com. Butan, com.Glojene; com. 
Criva Bara, com.               
Hărlets,  municipiul Cozlodui; 
oraș  Oriyahovo,   Com. Stanevo; 
com. Sofronievo,   
Com.Voivodevo, orașul Mizia, 
mun. Mizia 

7. ZP „Archar“ BG0000497 28,60 com.Archar, mun. Dimovo 

8. 
ZP„Insulele 
Cozlodui“ 

BG000533 909,04 
Or. Cozlodui,com. 
Hărleț,Mun.Cozlodui 

9. 
ZP „Insula Bliznatsi 
“ 

BG000532 606,24 

 
Oraș  Dunavtsi, com. Botevo, s. 
Jeglitsa,s. Simeonovo, Municipiu 
Vidin, com. Archar, munic. 
Dimovo. 

10. ZP „Insula Cutovo “ BG000552 118,33 s. Cutovo, Mun. Vidin 

 Table 2. Zone protejate de-a lungul Dunari de la  Vidin pănă la Oryahovo conform Directiva habite. 



 
Fig. 1. Zone protejate "Zlatiyata", http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 
Fig. 2. Zone protejate „Insula la Gorni Tsibar“, http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map


 

Fig. 3 Zone protejate „Ppescariile Orsoia“, http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

 
Fig. 4. Zone protejate „Insula Ibisha“,http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map


 

Fig. 5. Zone protejate „Lacul Tsibrului“,http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

Fig. 6. Zone protejate “Insula Golia“,http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map


 

Fig. 7. Zone protejate „Orsoia“, http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

 

 

Fig. 8. Zone protejate " Cozloduy"", http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map


 

Fig. 9. Zone protejate "Tsibar", source: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

 

Fig. 10. Zone protejate " Ostrovska stepă Vadin ", http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map


 

Fig. 11. Zone protejate "Ostrov", http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

 

Fig. 12. Zone protejate "„Răul Ogosta“ ,   http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map


 

Fig. 13. Zone protejate "Archar", source: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

 

 
Fig. 14. Zone protejate „Insulele Cozlodui“, http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 



 
Fig. 15. Zone protejate "Insula Bliznatsi", http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map# 

 

1.3. Мetodologia cercetătrii 

Colectarea datelor pentru studiul este efectuată prin câteva  metode de bază, aplicate 

prin interconectare și anume, rezultatele obținute prin aplicarea acestei metode sunt 

folosite ca o introducere  la planificarea   aplicări  următoarei metode.  Scopul constă 

în validarea rezultatelor și în abordarea lacunelor și a contradicțiilor identificate. 

Au fost utilizate metodele urmăoare: 

ormațiilor; 

 

 

 

; 



 

2.1. Protecția biodiversității în UE -cadrul de reglementare  

Natura 2000 este cea mai mare rețea de zone protejate la nivel  mondial , acoperând 

peste 18% din teritoriul terestru al Uniunii Europene și aproape 6% din acvatoriul 

acestuia. 

Zonele protejate care se încadrează în Natura 2000 sunt anunţate în conformitate cu 

cele două Directive ale Uniunii Europene - Directiva 92/43/CEE privind protecția 

habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (denumită în continuare pe 

scurt Directiva habitate) și Directiva 79/409/UE codificată prin Directiva 2009/147/CE, 

pentru protecția păsărilor sălbatice (denumită în continuare pe scurt Directiva păsări). 

Directiva “Habitate” are ca scop să protjeze peste 1000 de specii de plante și animale 

rare, amenințate sau endemice şi peste 200 de tipuri de habitate rare şi specifice. În 

1992, tocmai prin această directivă, a fost creată rețeaua ecologică europeană a ariilor 

speciale protejate "NATURA 2000". 

Fiecare stat membru stabilește propriile zone protejate, instituie măsurile de protecție 

respective, urmând să informeze în această legătură Comisia Europenă. 

Directiva 79/409/UE este prima directivă adoptată de statele membre în domeniul 

politicii de mediu încă din 1979, urmată de modificarea acesteia din 2009 şi documentul 

actual este  Directiva 2009/147/UE. 

Directiva se referă la conservarea tuturor speciilor de păsări care trăiesc în stare 

sălbatică pe teritoriul UE și are ca scop protejarea, gestionarea și controlul acestor 

specii precum și reglementarea utilizării acestora. Directiva se aplică păsărilor, 

ouălelor, cuiburilor și habitatelor acestora. 

Directiva prevede că teritoriile în care sunt întălnite anumite specii de păsări sălbatice,  

importante pentru conservarea speciilor , urmează să fie clasificate ca "zone speciale 

protejate ¹" Aceste zone speciale protejate , de asemenea, fac  parte din rețeaua Natura 

2000. 

 

2.2. Acorduri internaționale în domeniul de protecție a naturii 

și a biodiversității, ratificate de Bulgaria  

2.  Rezultatele 



 Legislația bulgară și planificarea strategică națională în domeniul conservării naturii și 

a biodiversității se bazează pe îndeplinirea angajamentelor țării noastre privind o serie 

de convenții internaționale ratificate de Bulgaria.    

Privind pezenta cercetăre, Convenția pentru zonele umede de importanță 

internațională, în special habitatele   păsărilor (Convenția de la Ramsar), ratificată de 

Bulgaria pe 24.01.1976 (SG 56/1992), este de o relevanţă deosebită. Convenția pentru 

zonele umede reprezintă un acord internațional a cărui misiune este "conservarea și 

utilizarea rațională a tuturor zonelor umede prin acțiuni locale, regionale și naționale, 

precum și cooperarea internațională ca o contribuție la realizarea unei dezvoltări 

durabile în întreaga lume." Începând din ianuarie 2016, Convenția a fost ratificată de 

169 de țări și acoperă 2220 de zone umede din întreaga lume, cu o suprafață totală de 

214 milioane de hectare. 

In baza Convenției este întocmită și lista public oficială (List "Montreux"), în care sunt 

descrise toate zonele umede, în care s-au întâmplat, se întâmplă sau s-ar putea 

întâmpla schimbări ecologice. Bulgaria face parte din Convenția  Ramsar aproape de la 

intrarea acesteia  în vigoare și în momentul de faţă a anunțat unsprezece situri Ramsar, 

unul dintre aceştea fiind zona protejată "Insula Ibisha", inclusă  în cadrul prezentei 

cercetări. 

2.3. Conservarea biodiversității în Bulgaria- cadrul de 

reglementare 

Legea privind   protecția mediului (publicată în MO Nr. 91/2002, cu modificările 

ulterioare (MO Nr.62 din 14.08.2015), reprezintă cadrul  tuturor  legilor referitoare la 

protecția mediului și a biodiversității. Această lege stabileşte normele de bază cu privire 

la protecția componenţelor mediului, biodiversitatea, porcedurile de evaluare ecologică 

și impactului asupra mediului, regimele de autorizare, managementul și finanțarea. 

Principalul act normativ care   reglementează protecția naturii vii este Legea privind 

diversitatea biologică (MO Nr.77/2002), cu modificarile ulterioare (MO Nr.101 din 

22.12.2015). Prin această lege în țara noastră sunt introduse normele celor două 

directive principale referitoare la habitatele și păsările. Legea privind diversitatea 

biologică stabileşte şi procedura, în temeiul căruia sunt declarate zonele protejate in 

conformitate cu cele două directive ale UE. Propunerile de declarare a zonelor 

protejate pot fi înaintate de orice instituțiile de stat, organizație științifică sau publică. 

Ministerul Mediului şi Apelor (MMA) organizează studiul, evaluarea și întocmirea 

documentației necesare şi  împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentaţiei industriale 

(MAAI), realizează o campanie de informare și sensibilizare. MMA depune documentația 

pentru examinare la Consiliul Național pentru problemele biodiversității. După 

aprobarea acestuia, urmează hotărârea Consiliului de Miniștri şi trimiterea informaţiilor 

spre aprobare de către Comisia Europeană. Legea prevede în mod explicit că deciziile 



Consiliului Național privind diversitatea biologică și ale Consiliului de Miniștri se vor baza 

exclusiv pe datele științifice și obiectivele privind Rețelei ecologice naționale. În urma 

includereri unei anumite zone protejate în listă, Ministrul Mediului și Apelor pregătește 

un proiect de ordin privind desemnarea zonei protejate, care este supus unor consultări 

publice pe  termen de o lună de zile. În urma acestei procedurii, luând act de avizele 

prezentate, obiecțiile sau propunerile depuse, Ministrul emite un ordin de desemnare a 

zonei protejate în cauză. 

Legea privind zonelor protejate (MO Nr.133/1998, și modificările ulterioare MO Nr. 66 

din  26.07.2013)  prevede aplicarea unei abordării diferite de protejare, stabilind şase 

categorii de arii protejate: rezervații, parcuri naționale, monumente ale naturii, 

rezervații gestionate, parcuri naturale, zone protejate. 

Parcurile  naționale şi rezervaţiile naturale sunt în proprietatea exclusivă a statului. 

Celelalte categorii de arii protejate pot fi deținute și de persoane particulare sau 

municipalități, dar, în toate cazurile, legea stabilește foarte precis activitățile permise 

și cele interzise în fiecare dintre categoriile de arii protejate. 

Gestionarea și controlul ariilor protejate sunt atribuite Ministerului Mediului și Apelor și 

structurilor teritoriale în subordinea acestuia, urmând ca pentru toate ariile rprotejate 

să fie elaborate planuri de management. Aceste planuri pentru  parcurile naționale și 

cele naturale se   se aprobă  de către Consiliul de Miniștri, iar  planurile de management 

pentru alte categorii de arii protejate  sunt în Ministrului Mediului și Apelor. Acesta 

organizează  controlul  privind activitățile tuturor proprietarilor și utilizatorilor ale 

ariilor protejate. 

Prin Decretul Consiliului de Miniștri Nr.7/08.02.2000.a fost aprobată Ordonanța privind 

elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate. Conform această 

ordonanţă, elaborarea acestor planuri este obligatorie pentru parcurile naționale și cele 

naturale, rezervaţiile și cele gestionate, având prioritate planurile de management 

pentru ariile protejate incluse în listele convențiilor internaționale sau cele de 

importanță europeană pentru conservarea biodiversității. 

Art. 27 din Legea privind diversitatea biologică prevede ca pentru zonele protejate care 

fac parte din NATURA 2000 se pot elabora planuri de management. Norma introdusa nu 

este imperativă, doar dezirabilă, şi anume nu este obligatoriu un asemenea plan. Cu 

toate acestea, în 2009  a fost promulgată Ordonanța privind condițiile și ordinea de 

elaborare și aprobare a planurilor de management pentru zonele protejate (adoptată 

prin Decretul 349/30.12.2008.), în conformitate cu Legea privind diversitatea biologică. 

Planurile de management ale ariilor protejate au un obiectiv precis, și anume tipurile 

de habitate și speciile de păsări sălbatice, menţionate în cele două directive, precum şi 

măsurile de prevenire a înrăutăţirii condiţiilor în diferitele tipuri de habitate naturale 



şi în habitatele speciilor, de asemenea prevenirea amenințării şi perturbarii speciilor de 

interes conservativ. 

Întocmirea planurilor de management este dată în sarcină de către Ministrul Mediului și 

Apelor  organelor de stat și diviziunile lor în domeniul  de competență, municipalităților 

și asociaților acestora, instituțiilor științifice și academice sau organizațiilor 

neguvernamentale de mediu. Acele organizații interesate pot depune propuneri pentru 

elaborarea unui plan de management privind zona protejată. Atunci trebuie să obțină 

aprobarea din partea Ministrului Mediului și Apelor și să dovedească faptul că pot asigura 

finanțarea planului și a activităţilor ulterioare. Toate planurile de management pentru 

zonele protejate sunt supuse, înaite de a obține aprobarea Ministrului, unor dezbateri 

publice. Actualizarea  planurilor se face o dată la zece ani, cu excepția acelor zone 

umede  ale căror planuri ar trebui să fie reactualizate la fiecare cinci ani. 

Este important să se atragă atenţia asupra Ordonanţei privind condițiile și ordinea de 

evaluare a compatibilității planurilor, programelor, proiectelor și propunerilor de 

investiții având ca obiectiv și scopuri conservarea ariilor protejate. Prin aceasta sunt 

garantate conservarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor în planurile, 

programele, proiectele și intențiile de investire care ar putea să aiba, in mod 

independent sau în asociere cu altele, un impact negativ semnificativ. Toate acestea 

sunt evaluate din punct de vedere al compatibilitatății cu obiectivul și scopurile 

conservării zonei protejate respective. 

 

2.4. NATURA 2000 în Bulgaria 

Procesul de creare a rețelei Natura 2000 în Bulgaria a început în 2002 prin adoptarea 

Legii privind biodiversitatea, care introduce  normele ambelor directive europene. În 

perioada 2002-2007   a fost elaborată și înăintată Comisiei Europene  lista națională a 

siturilor prevăzute să fie incluse în rețeaua Natura 2000. În prezent, rețeaua NATURA 

2000 este considerată a fi aproape complet construită, dat fiind faptul, că listele 

naționale a zonelor protejate sunt aprobate  de către Consiliul de Miniștri și Comisia 

Europeană. 

Bulgaria a declarat 1015  de arii protejate prin Legea privind ariilor protejate, care 

acoperă aproximativ 5,3% din teritoriul țari. 

Zonele protejate care de asemenea fac parte şi din rețeaua ecologică europeană Natura 

2000, acoperă un teritoriu mult mai mare. Prin Deciziile Consiliului de Miniștri au fost 

aprobate 119 de zone protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice, acoperând 

22,70% din teritoriul Bulgariei și 234 de zone protejate pentru protecția habitatelor 

reprezentând 30% din teritoriul. În total, zonele protejate din NATURA 2000, constituite 



în Bulgaria, sunt 340 acoperrând 34,40% din teritoriul țării.  

La data inceperii prezentului studiu de cercetare, au fost emise toate ordinele de 

declarare a tuturor zonelor protejate prin Directiva păsări şi a inceput emiterea 

ordinelor privind Directiva habitate. Au fost aprobate 6 planuri de management pentru 

zone protejate, dintre care trei în anul 2015 şi trei în 2016. 

Sistemul informațiv pentru zonele protejate din rețeaua ecologică Natura 2000 oferă 

informații detaliate și acces liber la datele privind zonele protejate, procedurile de 

evaluare a compatibilităţi și a documentelor aferente. 

 

2.5. Ce urmează pentru NATURA 2000  

Strategia în domeniul biodiversității a Uniunii Europene, adoptată în 2011, are ca scop 

prevenirea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice pe tritoriul UE, precum 

și acordarea unui sprijin pentru prevenirea pierderii biodiversității la nivel global. 

Strategia se bazează pe trei categorii de măsuri orizontale în vederea implementarii 

sale, acestea fiind finanțarea prin intermediul diverselor programe ale Uniunii, 

consolidarea parteneriatului între diferitele părți interesate  și, nu în ultimul rând, 

schimbul de cunoștiințe și informații. 

Ultima strategie națională privind biodiversitatea a fost adoptată în Bulgaria în anul 

1995. În aprilie 2014 a fost adoptat Cadrul Național de acțiuni prioritare (CNAP) pentru 

Natura2000  privind perioadă financiară multianuală 2014-2020. CNAP a fost intocmit la 

cerința UE, în scopul de a   introduce un standard uniform cu privire la planificarea 

strategică a activitaţilor din rețeaua Natura 2000. Obiectivul CNAP este de a defini mai 

bine necesitățile și prioritățile de finanțare a zonelor protejate din Natura 2000 la nivel 

național și regional, în vederea integrării acestora în cadrul viitoarelor programe de 

finanțare prin  diverse instrumente financiare europene. 

Deosebit de important pentru acest studiu este şi Planul național pentru protejarea 

zonelor umede de importanță națională din Bulgaria(2013-2022). 

Câteva dintre zonele cercetate în prezentul studiu fac parte din acest  Plan naţional și 

anume   zona protejată “Insula Ibisha”, în calitate de sit Ramsar,“Pescăriile Orsoia” şi 

“Insula lângă Gorni Tsibar”, în calitate de situri Ramsar potenţiale. În baza analizei 

effectuate, au fost stabilite măsuri orizontale și specifice care urmează să fie aplicate 

într-o perioadă de implementare de zece ani a acestui plan. 

Cu privire la noua perioadă de programare (2014-2020) a fost elaborată și adoptată de 

către Ministerul Mediului și Apelor Strategia naţionala de conștiențizare a publicului 

privind rețeaua NATURA 2000. Strategia prezintă tot ce este realizat până în momentul 



actual referitor la informarea şi comunicarea cu părțile interesate și planifică 

obiectivele de informare și   comunicare în următorii zece ani, propunând activității 

concrete, durata perioadelor și cadrul financiar. 

 

2.6. NATURA 2000 – în scurt 

De asemenea, este important de stiut, că nici legislația europeană, nici cea naţionala 

nu pun interdicții prealabile unor noi activităţi sau dezvoltări în zonele din NATURA 

2000.  

Restricţiile şi interdiciile privind anumite activităţi pot fi introduse  prin ordinul de 

desemnare şi   planulurie de management ale zonelor, dar iar în urma unor dezbateri 

publice. 

 Interdictiile sunt aplicate numai în cazul în care o operațiune va conduce cu siguranță 

la o deteriorare semnificativă a habitatelor și a speciilor protejate  în zona respectivă. 

Dacă într-o anumită zonă se introduc interdicții privind anumite activități pe terenurile 

agricole sau forestiere, producătorii  în cauză vor fi despăgubiţi. 

Diferența principală dintre ariile protejate conform Legea privind ariile protejate şi 

zonele protejate prin NATURA 2000 constă în obiectivul protejării şi regimurile 

respective. La majoritatea din ariile protejate obiectivul protejării nu este clar definit 

(de exemplu, se protejază totul), în timp ce la zonele protejate sunt indicate anumite 

tipuri de habitate și specii. În zonele protejate se pot afla anumite habitate și specii 

care nu prezintă un interes de  conservare ecologică și în acest sens nu sunt prevăzute 

măsuri sau regimuri. 

În ariile protejate regimurile introduse pentru construcţii şi utilizarea resurselor se 

referă la întregul lor teritoriu. În zonele protejate nu se aplică în mod necesar regimuri, 

dar dacă se introduc, ele se vor aplica numai habitatului concret sau specie concrete 

protejate. Interdicțiile totale de construcții, care de obicei exista în majoritatea din 

ariile protejate, nu se aplică pentru zonele protejate din NATURA 2000. În ariile 

protejate nu sunt prevăzute măsuri compensatorii,în timp ce, în zonele protejate din 

NATURA 2000 se pot apliva măsuri de despăgubire. 



  

 

În acest capitol sunt prezentate şi analizate  zonele umede  şi  zonele  protejate  

prin Natura 2000 de-a lungul Dunării de la Vidin până la Oriahovo, conform punctul 

1.2  din acest document. 

 

3.1. Informații generale despre teritoriul analizat 

Teritoriul analizat face parte din Câmpia de vest a Dunării, care este situată între 
curenții râurilor Timoc și Vit. Zona în cauză se caracterizează prin prezenţa loessului 
(format în timpul Pleistocenului), care influențează puternic peisajul, solul şi 
caracteristicile hidrologice. Câmpiile Dunării şi văile râurilor sunt acoperite de 
depuneri aluvionare, argilă, nisip şi pietriş. 
Zona se caracterizează printr-un relief de platou simplu cu pantă uşoară spre nord-
est. Platourile din loess sunt brăzdate de văile râurilor, formând în acest mod nişte 
zone denumite “Zlatiite”. Cea mai mare dintre ele “Zlatiata” se întinde între văile 
râurilor Tsibritsa şi Ogosta. La Vest de orşul Lom se află canioanele tipice, iar la Est 
cele asimetrice (cu pantele din stânga  înclinate şi cele din dreapta abrubte în vale). 
Zonele Oryahovo, com.Orsoia şi or. Dunavţi se caracterizează cu alunecările de 
teren.   
Toate zonele protejate din aria menționată  se caracterizează cu climatul 
continental temperat. În timpul lunilor mai reci ale anului, se observă inversiuni 
mari de temperatură. Amplitudinile anuale de temperatura ajung până la 25-26 ° C, 
iar temperatura medie anuală este în jur de 11-12 ° C.  Zona dintre Lom şi Cozlodui 
se deosebește cu precipitații mai mici, dat fiind faptul că se afla într-o umbră de 
precipitaţii, cauzată de munţii Carpaţi. 
Caracteristicile hidrologice ale regiunii sunt influențate de mai mulți factori, și 
anume cantitatea şi distribuția precipitațiilor, caracterul variat al reliefului, 
infiltrarea şi  evaporarea semnificativă a solului, caracterul bazei geologice. Aceşti 
factori determină modulul scurgerii¹, care oscilează între 2  şi 3 l/s / km². 
 Aria în studiu este traversată  de  fluviul Dunarea. Debitul mediu multianual al 
fluviului la intrarea în   Valea Dunării de Jos,  măsurat la staţia hidrologică Novo 
Selo, este de aproximativ de 5800 m³. Debitul maxim de scurgere al fluviului  se 
observă  la sfârşitul primăverii şi vara (denumit “apele cireşilor”), iar debitul minim 
este în toamnă . Compoziția chimică a fluviului este foarte importantă pentru aria în 
studiu, din cauza  că apele în zonele umede analizate sunt în legătură directă cu 
fluviul.  Apele mari ale Dunării ,spălând de desubt malurile, provoacă deseori 
alunecări de teren. Protejarea zonelor riverane la Cozlodui, com.Glojene şi 
com.Ostrov este asigurată prin îndiguirea malurilor. 
Solul în aria cercetată face parte din grupul solurilor tipice pentru zona leosstepă, 
având în compoziţie   trei tipuri de sol:cernoziom, cenuşiuforestier şi aluvial.   
Тoate zonele  protejate, incluse în studiul de cercetare, au fost desemnate ca atare  
prin Decizia Consiliului de Miniştri Nr. 122 / 02.03.2007 privind adoptarea listei 
zonelor protejate pentru conservarea păsărilorsălbatice şi a listei zonelor protejate 

3. Identificare şi analiză 



pentru conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică. Prin 
ordine separate ale Ministrului Mediului şi Apelor, pentru fiecare dintre zonele  
protejate ar trebui să fie stabilite limitele reale şi  suprafaţa terenurilor incluse în 
zona protejată respectivă, precum şi  măsurile de protejare mai ales  pentru 
activităţile sub interdicţie.            
În unele părți ale zonelor protejate, care se află în apropierea localităţilor, deseori 
se observă locuri ilegale de aruncat gunoaie, mai mult deşeuri menajere şi din 
construcţii.    
Exemplele prezentate sunt din com.Arcear, care se încadrează în zonele protejate 
"Archar” şi  "Orsoia": 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



3.2. Revizuirea și analizarea informațiilor referitoare la 
zonele protejate 

 

Zlatiata” a fost decarată zonă protejată prin Decizia Consiliului de Miniştri Nr.122 
/02.03.2007 privind adoptarea listei zonelor protejate pentru conservarea păsărilor 
sălbatice şi a listei zonelor protejate pentru conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică. Propunerea de a include “Zlatiata” în lista 
zonelor  protejate a fost înaintată  de  Societatea Bulgară Pentru Protecția 
Păsărilor. 
Ca urmare acestei propuneri,  Ministrul Mediului şi Apelor (Monitorul Oficial 
83/2008) a emis un ordin RD-548 din 5 septembrie 2008, care determină limitele 
reale şi suprafaţa terenurilor incluse în zona protejată, precum şi speciile de păsări 
concrete în obiectul conservării. Pentru această zona protejată nu există un plan de 
management. 
Suprafaţa zonei “Zlatiata” se suprapune  altor două zone protejate conform 
Directivei habitate, ele fiind întreaga zonă  "Cozlodui" şi o parte din zona “Tsibar”.  
Zona protejată “Zlatiata” are o suprafață totală de 43 498,73 de hectare² împreună 
cu fondurile  funciare ale localităţilor urmăroare:    

 com. Butan, com. Glojene, or. Kozlodui, com. Criva Bara şi com. Hărleţ 
(municipiul Cozlodui, jud.Vrața); 

 com. Buzoveţ, or.Vălcedrăm, com. Septemvri, com. Gorni Tsibar, com. 
Zlatia, com. Razgrad (Mun. Vulchedrum, jud. Montana); 

 com. Manastirishte, com. Mihailovo, com. Hairedin;   

 com. Sofronievo (mun. Mizia, jud. Vrața); 
 
Zona protejată se află pe teritoriul de control al Inspectoratelor Regionale de Mediu 
din Vratsa şi  Montana. 
Zona cuprinde un platou netezit cu spaţii largi cu iarbă de stepă şi terenuril 
arabile. Prin teritoriul “Zlatiata” trec două râuri mari Tsibritsa, Ogosta şi 
fluviul Dunarea.    

■  

ZONA PROTEJATĂ  „ZLATIATA“ (BG0002009) 



În zonă sunt identificate 122 de specii de păsări, dintre care 45 sunt inscrise  în 

Cartea Roşie a Bulgariei, iar 53 de specii sunt de importanţă ecologică europeană. 

Cu ameninţare la nivel global  la categoria SPEC1 sunt inscrise 5 specii, iar cu 

ameninţare în Europa, la  categoria SPEC2 - 15 specii  şi la categoria SPEC3 - 36 de 

specii. În zona “Zlatiata” cuibăresc populaţii semnificative de Prigorii (Merops 

apiaster),ciocârlia(Alauda arvensis) şi prepelița (Coturnix coturnix). Din speciile 

protejate   conform  Directiva 92/43/CE, de cea mai mare importanță sunt cele care 

se încadrează în categoria SPEC1 şi cele categorizate critic amenninţate pe cale de 

dispariție în Cartea Roşie a Bulgariei. Prin această abordare, sunt definite cele mai 

importante specii pentru toate zonele protejate. În zona “Zlatiata”, astfel de tipuri 

sunt următoarele păsări: gârliţa mică (Anser erythropus), cocorul mare(Grus grus), 

dropia(Otis tarda), precum şi speciile care sunt critice pentru Bulgaria (conform 

clasificării din Cartea Roşie a Bulgariei) ca eretele vânăt (Circus cyaneus), vânturelul 

de seară (Falco vespertinus) şi corcodelul cu gât negru (Podiceps nigricollis). 

Aici este singurul loc în Bulgaria unde, în ultimii ani se poate observa dropia mare. În 

timpul iernii, în zona “Zlatiata”, se poate îtălni şi o altă  specie amenințată la nivel 

global - gârlița mică (Anser erythropus), care se hrăneşte în câmpuri, împreună cu 

stolurile de gâşte mari (Anser albifrons). 

Vulnerabilitate  şi amenințare 

 
Zona protejată "Zlatiata” face parte din cea mai mare câmpie compactă 
neîmpădurită de pe teritoriul țări. Aceasta este influenţată de activităţile 
umane legate de agricultură, gestionarea pădurilor şi dezvoltarea 
infrastructurii. Intensificarea agriculturii, utilizarea pesticidelor şi a 
îngrăşămintelor, îndepărtarea gardurilor vii și a arbuştilor sunt activităţile cu 
cel mai grav impact negativ asupra calităţii habitatelor. Tăierea pădurilor 
riverane şi a arborilor în centurile forestiere de adăpost au dus la o reducere 
rapidă şi bruscă a populației vânturelului de seară, din cauza dispariţiei 
locurilor de cuibuire. Construcţia de parcuri eoliene reprezintă o altă 
ameninţare potenţială, atât pentru habitatele, cât şi pentru păsările din 
zonă. 
In ultimii ani, se observă o tendinţă de creştere a efectelor nefavorabile datorita  
factorilor antropici ca  poluarea cu deşeuri, organizarea de pieţe pentru bovine în 
zona protejată, ceea ce cauzează poluarea cu deşeuri biologice (de la animale) şi 
menajere (de la persoane care vizitează  pieţele). Pe malul Dunării      grupuri de 
persoane organizate fac băii pe plajă şi în majoritatea cazurilor, nu respectă 
principiile menţinerii zonelor protejate, lăsând în urma lor diferite tipuri de 
deşeuri . 
În Formuralul standard al zonei sunt identificate următoarele efecte nefavorabile 
cu un risc ridicat: 
 Apele interioare  (stătătoare,  curgătoare), 
  Îndepărtarea arborilor uscaţi,    
 Aruncarea deşeurilor,  
 Tăierea  forestieră, 
 Utilizarea de biocide, hormoni şi substanţe chimice, 
 Cositul / tăierea  păşunilor,  
 Prinderea cu capcane, otrăvirea, braconajul,  vânatul, 



 Cultivarea, fertilizarea, irigarea, 
 Reorganizarea terenurilor arabile, 
 Vehiculele motorizate, drumurile, autostrăzile 
 Depozitarea materialelor, 
 Liniile  electrice 

 
Măsurile  pentru neutralizarea riscurilor 
 
În Ordinul RD-548 din 5 septembrie 2008 al Ministrului  Mediului şi Apelor pentru 
desemnarea  zonei protejate  şi în  completările cu  Ordinul  RD-69 din 28 ianuarie 
2013 sunt  enumerate  şapte acţiuni restrictive pentru prevenirea riscurilor 
menţionate  în zona protejată. Prin aceste ordine sunt introduse următoarele 
interdicții: 
 

- Înlăturarea  caracteristicilor pezajului ( răzoare, arbori şi grupuri de arbori , 
centuri forestiere de protecț ie, garduri din piatră şi garduri vii)  utilzând  
terenurile agricole ca atare; 
- Împădurirea livezilor, păşunilor  şi imaşurile  precum şi  transformarea 
acestora în terenuri arabile şi în culturi permanente; 

     - Utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor în păşuni şi livezi; 
-  Cositul  pajiștilor  de la periferie spre centru, cu  maşini agricole de vitezăa 
rapida înainte de 15 iulie; 
- Desfăşurarea activităţilor de drenaj  în zonele umede, pajiști şi suprafeţe de 
apă naturale; 
 - Înlocuirea pădurilor riverane de arbori nativi cu cei nenativi  la distanţa  de 
50 de metri  de limita suprafeţei de apă; 
- Utilizarea unor mijloace neselective de combatere a dăunătorilor în 
agricultură. 

 
Descrierea  habitatatelor 
 
Aproape 90% din suprafaţa terestră  cuprinsă în zonă  este cultivată  cu  “culturi 
extensive de cereale  (inclusiv culturi  rotaţionale cu lăsare periodică de ogor)", cea 
ce  este  practica  principala de utilizare economică a terenurilor în zona protejată. 

 

"Insula lăngă Gorni Tsibar" a fost declarată zonă protejată pentru conservarea 

păsărilor sălbatice cu Decizia 122 /02.03.2007 a Consiliului de Miniştri  privind  

adoptarea  listei zonelor protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice şi a listei 

zonelor  protejate pentru conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi 

floră sălbatică. Propunerea de a include "Insula lăngă Gorni Tsibar" în lista zonelor  

protejate a fost înaintată  de  Societatea Bulgară pentru protecția păsărilor. 

  

ZONA PROTEJATĂ „INSULA LÂNGĂ GORNI TSIBAR“  
(BG0002008) 



 Prin ordinul RD-552 din 5 septembrie 2008 al Ministrulul Mediului şi Apelor(MO 

Nr.83/2008) sunt stabilite limitele reale şi suprafaţa terenurilor  incluse în  zona 

protejată , precum şi speciile de păsări concrete, reprezentând obiectul conservării. 

Pentru această zona protejată nu există un plan de management. Zona se află sub 

contolul Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor Montana.    

Intergul teritoriu al zonei protejate este în proprietatea statului. În trecut aici s-au 

desfaşurat acivităţi silvicole, pescuit în Dunăre, navigatie fluvială, turism în partea 

de nord a insulei.   

Întreaga zonă "Insula lăngă Gorni Tsibar" este cuprinsă în zona protejată prin 

Directiva Habitatelor "Tsibar." 

"Insula lăngă Gorni Tsibar" are o suprafaţă totală de 218.423³ de hectare şi include 

fondul funciar al comunei Gorni Tsibăr, mun.Valchedram. Insula este situată la 

kilometrul fluvial 715 al Dunării, la est de insula Ibisha şi nord-est de satul Gorni 

Tsibăr, (coordinate 23°57'25 longitudine estică şi 43°80'194  latitudine nordică). 

 În limitele zonei protejate se află de asemenea şi o zonă protejată în temeiul Legii 

ariilor protejate "Insula Tsibar" cu o suprafaţă de 101.48 de hectare. Prin teritoriul 

zonei " Insula lăngă Gorni Tsibar trece doar fluvial Dunărea. 

Avifauna înclude 45 de specii, inclusiv trei specii SPEC1, două specii SPEC2 şi 12 

specii sunt SPEC3 4. Un număr de 36 de specii enumerate în Anexa 2 din Legea 

privind biodiversitatea,  necesită măsuri speciale de protecție. 21 de specii sunt 

inscrise în Cartea Roşie a Bulgariei şi 15 specii sunt enumerate în  Anexa 1  a  

Directivei 79/409/EEC 5. 

Aceasta zonă  indeplineşte criteriile Ramsar de acoperire a populaţiei cu două specii 

de păsări. Zona umedă este importantă pentru cormoranul mare (Phalacrocorax 

carbo), dat fiind faptul că aproape 2300 de exemplare ale speciei o folosesc în mod 

constant ca un loc de odihnă, în  timpul de cuibuire, de pribeag şi de migraţie. 

Speciile de cea mai mare importanţă pentru zonă sunt pelicanul creţ (Pelecanus 

crispus), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi raţa roşie (Aythya nyroca). 

 

 



Vulnerabilitate şi amenițare 

Fluctuaţiile semnificative a cotelor Dunarii, năpădirea insulei de sălci şi plopi, 

contribuie la reducerea spaţiilor deschise, potrivite pentru  pelicanul creţ. Insula 

este relativ mică şi bărcile de pescuit care trec în apropiere, perturba liniştea 

pelicanilor şi a cormoranilor. 

Proiectul planificat pentru creşterea capacităţii de navigaţie a Dunării ar duce la o 

schimbare permanentă a regimului  hidrologic  şi  la dispariția apelor de mică 

adâncime în jurul insulei. 

În Formuralul standard al zonei sunt identificate următoarele efecte nefavorabile cu 

un risc ridicat: 

•  Pescuitul  cu plase de suprafaţă, vânatul; 

•   Prinderea cu capcane , otrăvirea , braconajul; 

•  Exploatarea  forestieră, reîmpădurirea; 

•  Pescuitul de agreement; 

• Reîmpădurirea  artificială  a spaţiilor deschise;  

• Exploatarea pădurilor fără plantare sau regenerare naturală; 

• Extracţia de nisip şi pietriş; 

• Îndepărtarea subarboretilor , împădurirea zonelor deschise; 

Măsurile pentru neutralizarea riscurilor: 

În Ordinul RD-552 din 5 septembrie 2008 al Ministrului  Mediului şi Apelor  sunt  

enumerate  şapte acţiuni restrictive pentru prevenirea riscurilor menţionate  în zona 

protejată. Prin acest ordin sunt   introduse următoarele interdicții: 

• construcţia de clădiri noi şi temporare, porturi, terminale şi întreprinderi 

industriale; 

• distrugerea formaţiunilor insulare; 

• extracţia de resurse minerale; 

• depozitarea permanentă şi temporară a deşeurilor; 

• desfăşurarea activităţilor de drenaj sau de  schimbare a regimului  hidrologic, 

cu excepția celor legate de îmbunătăţirea stării ecosistemelor şi a habitatelor 

acvatice; 



• exploatarea forestieră în timpul perioadei 1 martie - 30 septembrie; 

• utilizarea unor mijloace neselective de combatere a dăunătorilor în păduri; 

Descrierea habitatelor 

Cea mai mare parte din suprafaţa zonei protejate este acoperită de apă în interior şi 

completată de păduri de foioase, iar  o mică parte este format  din dune de nisip şi 

plaje.  

 

"Pescăriile Orsoia" a fost declarată zonă protejată pentru conservarea păsărilor 

sălbatice cu Decizia Nr.122 /02.03.2007 a Consiliului de Miniştri privind adoptarea 

listei a zonelor protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice şi a listei zonelor  

protejate pentru conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 

sălbatică.  

Propunătorul pentru includerea zonei "Pescăriile Orsoia" în lista zonelor protejate a 

fost Societatea Bulgară pentru protecția păsărilor. 

Prin ordinul RD-565 din 5 septembrie 2008 al Ministrulul Mediului şi Apelor 

(MO Nr.83/2008) sunt stabilite limitele reale şi suprafaţa terenurilor incluse în  

zona protejată, precum şi speciile de păsări, reprezentând obiectul conservării. În 

proprietatea statului este 53% din teritoriul zonei, 8% apaţine municipalitătii şi 39% 

este proprietate privată.   

Pentru această zonă protejată nu există un plan de management. Aceasta se află 

sub contolul Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor Montana.   

 Intergult eritoriul  al zonei " Pescăriile Orsoia" intră  în sfera zonei protejate  

"Orsoia"  prin Directiva Habitate.  Pe teritoriul  zonei "Pescăriile Orsoia" se 

află şi situl protejat ( prin Legea privind ariile protejate)  "Pescăriile Orsoia"  

cu o suprafaţă de 147,18 ha. 

Suprafaţa zonei   "Pescăriile Orsoia" este  în total  475,54 ha, inclusiv fondul 

funciar a oraşului Lom, mun. Lom, jud. Montana. 

"Pescăriile Orsoia" sunt situate în locul bălţii Orsoia, deja dispărută,  

împreună cu teritoriile inundabile din jur. Zona este întinde între 

ZONA PROTEJATĂ“PESCĂRIILE ORSOIA“ (BG0002006) 



com.Orsoia şi com.Dobri Dol, în imediata apropriere a Dunării   

(coordonatele 43°79'06" latitudine nordică şi 23°09'03" longitudine estică). 

“Pescariile Orsoia” sunt separate de pajiştele umede adiacente prin diguri. 

Malul Dunării face de asemenea parte din această zonă. Habitatul principal 

constă în mlaştini şi vegetaţie acvatică. În zonă predomină  stuful  şi papura. În 

cele mai profunde parti ale bazinelor cresc plutica, iarba broaştei şi mai rar 

nufărul. Vegetaţia arboricolă de-a lungul Dunării, de asemenea face parte din  

această zonă. Primăvara, la o cotă  mare a apelor Dunării , aproape întreaga 

vale a Orsoii este inundată de apele Dunării, care ne se trag până la mijlocul 

verii. 

Prin teritoriul “Pescăriile Orsoia” trece fluviul Dunărea. 

Pescăriile care reprezintă habitatul principal sunt năpădite de mlaştină şi vegetație 

acvatică. In jurul pescăriilor alternează suprafeţe de apă deschise cu cele cuprinse 

de trestie, pajişti mlaştinoase, dealuri uscate, în unele locuri, plantaţii artificiale 

de plop şi ierburi acvatice. Acest sit este de importanţă internaţională cu privire la  

păsările acvatice de-a lungul Dunării. Teritoriul zonei găzduieşte 177 de specii de 

păsări, din care 77 sunt de importanţă de conservare comunitară. La categoria 

SPEC1, cu ameninţare la nivel global sunt incluse 5 specii, iar ca ameninţate în 

Europa la categoria SPEC 2 – 22 de specii şi la categoria SPEC3 sunt enumerate 49 de 

specii.  În Anexa1 la Directiva 79/409/CE sunt menționate  în total 45 de specii 

precum şi alte păsări acvatice migrătoare,  adesea inâlnite în zona “Pescăriile 

Orsoia”. Acesta este unul din locurile din Bulgaria unde cuibăresc mereu corcodelul 

cu gât negru şi corcodelul cu gât roşu. Cele mai importante specii sunt următoarele: 

becata mare (Gallinago media), cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus),cârstelul 

de camp( Crex crex), codalbul (Haliaeetus albicilla), raţa roşie (Aythya nyroca). 

 



 

Vulnerabilitate şi amenințări 

Cel mai nefavorabil factor pentru zona studiată este fluctuaţia semnificativă a 

nivelului apei, care depinde  de conexiunea artificială cu Dunărea. Alte ameninţări 

pentru zonă ar fi înlăturarea  vegetației  acvatice și riverană, drenajul pentru o 

perioadă lungă,  derangearea prin vânat și pescuit,  intoducerea speciilor alogene de 

pești, speciilor invasive, în special Pecottus glehni,  poluarea,  incendierea în 

perioada activă, deteriorarea habitatelor în zona riverană ( îndiguire și consolidare 

maluri), dragarea șenalului navigalil. 

În Formularul Standard al zonei pentru Natura 2000 este stabilită doar o amenințare 

cu risc ridicat pentru zona protejată, ea fiind modificarea funcțiilor hidrografice. 

 

Măsurile pentru neutralizarea riscurilor 

În  Ordinul  Ministrului  Mediului şi Apelor  Nr.RD-565 din 5 septembrie 2008   pentru 

desemnarea  zonei protejate  sunt  enumerate  şapte acţiuni restrictive pentru 

prevenirea riscurilor menţionate  în zona protejată. Prin acest ordin șe introduc 

următoarele interdicții: 

  • împădurirea pajiștilor și a pășunilor și transformarea lor în terenuri arabile sau în 

culturi permanente; 

• îndepărtarea  unor caracteristici ale peisajului (garduri vii, răzoare, grupuri de 

copaci) la  utilizarea terenurilor agricole ca atare; 

• exploatarea forestieră  în pădurile din specii autohtone care conduce la 

răspândirea  acestora  pe suprafața respectivă  sau  la schimbarea speciilor; 



• desfășurarea   activităților legate de drenaj sau de schimbare a regimului 

hidrologic, cu excepția activităților referitoare la  îmbunătățirea ecosistemelor  

și a habitatelor acvatice; 

• arderea stufărișilor  și a vegetației de pe maluri; 

  • tăierea  stufului, papurei  și a  vegetației  acvatice  plutitoare din canale, de pe 

maluri și diguri în perioada 1 martie- 15 august; 

  • utilizarea pesticidelor (inclusiv rodenticide de a  doua generație) și îngrășăminte 

(cu excepția  bălegarului)  pentru pașuni  și  pajiști; 

 

Descrierea habitatelor 

Zona protejată constă în principal din pajiși și suprafețe de apă interioare, 

dar se pot înâlni la un mic procent, păduri foioase și culture extensive de 

cereale.   

 

 

Zonă "Insula Ibisha" a fost declarată zonă protejată pentru conservarea păsărilor 

sălbatice cu Decizia Nr.122/02.03.2007 a Consiliului de Miniștri privind lista zonelor 

protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice și listă  zonelor protejate pentru 

conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatice. 

Această zonă se află în teritoriul de control al Inspectoratului Regional al Mediului și 

Apelor Montana. 

Propunerea pentru includerea zonei "Insula Ibisha" în lista zonelor protejate a fost 

înaintată de Societatea Bulgară pentru protecția păsărilor. 

Ministrul Mediului și Apelor a emis Ordinul Nr. RD-514 din 22 august 2008(MO 

Nr.78/2008) prin care stabilește limitele reale și suprafața terenurilor incluse în 

zona protejată, precum și   speciile de păsări specifice care fac obiectul conservării. 

Intregul teritoriul al zonei protejate este în prprietatea statului. 

"Insula Ibisha" acoperă întreaga rezervație naturală "Ibisha" 7 și, de asemenea, intră 

în sfera zonei protejate "Tsibar" prin Directiva Habitate.  

Rezervația naturală "Ibisha" este o arie protejată în temeiul Legii ariilor protejate și 

are un plan de management aprobat, iar pentru zona protejată nu a fost eleborat un 

asemenea plan.   

ZONA PROTEJATĂ „INSULA IBISHA “ (BG0002007) 



Zona "Insula Ibisha" face parte din lista Convenției Ramsar ca o zona umedă de 

importanță internationalaă. În anul 2013, zona "Bistrets- Insulele Ibisha", a fost 

declarată de Secretariatul Convenției Ramsar ca complex al zonelor umede 

transfrontaliere, aflându-se pe teritoriul României și al Bulgariei. Scopul esențial 

este administrarea comună a complexului de zone umede de pe ambele parți ale 

Dunării. Pe întregul glob terestru au fost desemnate prin  Convenția Ramsar doar 16 

complexe de zone umede transfrontaliere. 

Suprafața zonei "Insula Ibisha" este de 399,31 ha inclusiv terenurile în jurul com. 

Dolni Tsibar și com. Gorni Tsibar din mun.Valchedram, jud. Montana. 

 

 

Insula este situată la nord de com. Dolni Tsibar și la sud de or.Lom (coordonatele 

43°82'44 " latitudine nordică și 23°51'86" longitudine estică). Altitudinea medie este 

de 50 m. 

Situl include insula dunăreană acoperită cu vegetație lemnoasă, situată  la 

km.fluvial 717,00 al Dunării,  împreună cu sectorul adiacent și malulurile fluviale.  

Situl Ramsar se întinde pe o suprafață de 372.19 ha. Habitatele tipice sunt pădurile 

de luncă de arin negru (Alnus glutinosa), alb (Salix alba ), salcie fragedă (Salix 

fragilis), plop alb (Populus alba) și plop negru (Populus nigra), care în unele locuri 

sunt combinate cu plantații de plop și suprafețe întregi de diferite specii de ierburi 

acvatice. Pădurile sunt bogate în subarbuști, practic impenetrabili din cauza lianelor 

și a murului. Coasta de vest a insulei reprezintă o mare aluviune de nisip fără 

vegetație, iar insula este inconjurată de formațiuni fluviale de mică adâncime.   

 În zona protejată au fost constatate 5 specii de nevertebrate, 22 de specii de pești 

și opt specii de amfibieni și reptile cu importanță de conservare. Situl este de o 

importanță globală pentru protecția cormoranului mic (Phalacrocorax pygmeus) și 

este unul dintre cele mai importante habitate pentru stârcul de noapte (Nycticorax 

Nycticorax), stârcul galben(Ardeola ralloides), egreta mică, lopătarul (Platalea 

leucorodia). In ultimii ani, se observă o tendință de reducere progresivă a numărului 



de stârci care cuibăresc, pe seama creșterii numărului de cormorani mari, precum și 

uscarea în mare măsură și căderea plopilor. Zonă protejată "Insula Ibisha" se întinde 

în întregime pe un teritoriu  de pădure. Speciile din zonă, care se încadrează în 

categoria SPEC1, sunt pelicanul creț (Pelecanus crispus) și cormoranul mic 

(Phalacrocorax pygmeus). 

Vulnerabilitate și amenințări 

Zona "Insula Ibisha" este influențată în principal de activitățile forestiere, 

desfășurate pe insulă și de regimul hidrologic. Toate activitățile forestiere, asociate 

cu tăierea rasă, înlăturarea  arbuștilor și împădurirea cu specii nenative (de exemplu 

plopul hibrid), influențează în mod negativ habitatele în zonă. Proiectul prevăzut în 

vederea optimizării a capacitții de navigație fluvială ar putea afecta în mod 

nefavorabil regimul hidrologic al Dunării (drgarea șenalului navigabil, dispariția 

adâncimelor mici).  

În Formularul Standard al zonei pentru Natura 2000 sunt identificate următoarele 

efecte nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: 

• Silvicultura, 

• Exploatarea pădurilor fără  plantare sau regenerare naturală, 

• Pescuitul cu plase la suprafața apei , pescuitul de agrement, 

• Înlăturarea arborilor uscați și în stare de uscare, reîmpădurirea, 

• Colectionarea de animale (insecte, reptile, amfibieni), 

• Cositul / tăierea pășunilor, 

• Prinderea cu capcane, otrăvire, braconaj, 

• Înlăturarea arbuștilor, tăierea pădurilor 

• Extracția de nisip și pietriș 

• Vânătoarea, 

• Astrângere /Eliminare  în general,   

• Împădurirea zonelor deschise 

Măsurile pentru neutralizarea riscurilor: 

Prin Ordinul RD-515 din 22 august 2008, al Ministrului Mediului și Apelor privind zona 

protejată sunt enumerate opt acțiuni restrictive în vederea prevenirii riscurilor 

menționate, în zona protejată. Ordinul introduce interdicții privind: 

 



• Construcția de clădiri noi și temporare, porturi, terminale și construcții 

industriale; 

• Distrugerea formațiunilor insulare; 

• Extracția resurselor minerale; 

• Depozitarea de deșeuri și stocarea temporară a deșeurilor; 

• Efectuarea de activități de drenaj, secarea terennului sau schimbarea regimului 

hidrologic al zonelelor umede și suprafețe de apă naturale, cu excepția executării 

activităților cu privire la  îmbunătățirea stării ecosistemelor și a habitatelor 

acvatice; 

• Exploatarea forestieră în pădurile din specii autohtone, care provoacă reducerea 

răspândirii  acestora pe suprafață sau schimbarea speciilor; 

• Tăierea în radius de 300 de metri în jurul coloniilor de cuiburi de stârci și 

cormorani în timpul cuibăritului (martie-iulie); 

• Utilizarea mijloacelor neselectate de combatere a dăunătorilor. 

  Descrierea habitatelor 

Mai mult de jumătate din zona protejată este acoperită de suprafețe de apă 

interioare, în timp ce restul este ocupat de păduri de foioase și lăstărișuri. Utilizarea 

zonei protejate este permisă doar pentru exploatare forestier 

 

„Balta Tsibar“ este declarată zonă protejată pentru conservarea păsărilor sălbatice 
prin Decizia № 122 / 02.03.2007 a Consiliului de Miniștri privind lista zonelor 
protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice și lista zonelor protejate pentru 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.  Această 
zonă se află pe teritoriul de control al Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor 
Montana 
Propunătorul pentru includerea zonei " Balta Tsibar" în lista zonelor protejate a fost  
Societatea Bulgară pentru protecția păsărilor. 
Prin Ordinul Nr.RD-558 din 5 septembrie 2008 (MO Nr.84/2008) al Ministrului 
Mediului și Apelor sunt stabilite limitele reale și suprafața terenurilor incluse în zona 
protejată, precum și   speciile de păsări care fac obiectul conservării. Pentru zona 
studiată nu există un plan de management. 
"BaltaTsibar" se suprapune zonei  protejate "Tsibar" prin Directiva habitate.   
 

ZONA PROTEJATĂ ”BALTA TSIBAR“ (BG0002104) 



Zona protejată "Balta Tsibar" are o suprafața totală de 909.779 ha și include 
teritoriile funciare următoare: 
 
• Com. Dolni Tsibar, mun. Valchedram, jud. Montana.; 
• Com. Stanevo, mun. Lom, jud.Montana  

 
 
Biodiversitatea 

 

"BaltaTsibar" reprezintă o plantație de plopi inundată, formând  suprafețe de apă de 

mică adâncime, acoperite  de stuf,  papură și altă vegetație acvatică, înconjurate și 

traversate de o rețea de canale naturale.  Suprafața de apă deschisă este parțial 

acoperită cu cornaci, plutica, lintiță, troscotul de baltă, mărărașul, moțul.  Zonă 

protejată "Balta Tsibar" este unul dintre cele mai importante situri din Bulgaria 

pentru Uniunea Europeană  cu privire la protecția habitatelor și a populațiilor de 

reproducere a stârcului, a raței roșii (incluse la categoria SPEC1) , buhaiului de 

baltă, stârcului pitic, chirichiței cu obraz.   

 

Vulnerabilitate și amenințări: 

 

Zona protejată "BaltaTsibar" depinde în totalitate de relația sa cu Dunărea și de 

întreținerea regimului hidrologic. Zona este sensibilală la toate tipurile de activități 

de drenj. Astfel  de activități conduc la denaturarea și chiar distrugerea unor 

habitate importante pentru păsări. Aruncarea ilegală a rezidiurilor de uz casnic și de 

construcții  provoacă înrăutățirea  în continuare a habitatelor. Din cauza suprafaței 



sale mici, zona este vulnerabila în situația tuturor intervențiilor umane nefavorabile,  

cum ar fi vânatul, pescuitul în timpul perioadei de reproducere, colectarea de 

plante și animale, etc. Un proiect de investiții de mare amploare privind dragarea 

Dunării, ar putea duce la o schimbare constantă a regimului hidrologic în zona 

umedă, dat fiind fapul că aceasta este în legătura cu fluviul.   

 

În Formularul Standard al zonei pentru Natura 2000 sunt identificate următoarele 

efecte nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: 

 

• Aruncare materiale inerte,   

• Prindere cu cacane, otrăvire, braconaj,   vânătoare, 

• Aruncare deșeuri menagere, 

• Pescuitul de agrement, 

• Schimbarea caracteristicilor  hidrografice în general. 

 

Măsurile pentru neutralizarea riscurilor: 

            

Prin Ordinul RD-558  din 5 septembrie 2008, al Ministrului Mediului și Apelor privind 

zona protejată sunt enumerate șase acțiuni restrictive în vederea prevenirii 

riscurilor menționate în zona protejată. Ordinul introduce următoarele interdicții : 

             

  • împădurirea pajiștilor și a pășunilor și transformarea acestora  în terenuri arabile 

sau în culturi permanente; 

• îndepărtarea unor caracteristici ale peisajului (garduri vii, răzoare și grupuri de 

copaci) 

la  utilizarea terenurilor agricole ca atare; 

• utilizarea pesticidelor (inclusiv rodenticide de a  doua generație) și îngrășăminte 

(cu excepția  bălegarului) pentru pașuni  și livezi; 

• desfășurarea  activităților  de drenaj sau de schimbare a  regimului hidrologic, cu 

excepția activităților legate de îmbunătățirea stării ecosistemelor  și a habitatelor 

acvatice; 

• arderea stufărișilor  și a vegetației de pe maluri ; 

  • tăierea  stufului , papurei  și  a vegetației  acvatice  plutitoare din canale,  

maluri și diguri,   în perioada  



1 martie- 15 august.  

 

Descrierea habitatelor: 

 

   Suprafața zonei este ocupată în mare parte de pajiști umede, culture de cereale 

extinsive, ierburi uscate și păduri de foioase. 

 

 
 

„Insula Golia“ este declarată zonă protejată pentru conservarea păsărilor sălbatice 
prin Decizia № 122 / 
02.03.2007 a Consiliului 
de Miniștri privind lista 
zonelor protejate pentru 
conservarea păsărilor 
sălbatice și  lista  
zonelor protejate pentru 
conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică.  
Această zonă se află în 
teritoriul de control al 
Inspectoratului Regional 
al Mediului și Apelor 
Montana Propunerea 
pentru includerea zonei 
"Insula Goli" în lista 
zonelor protejate a fost 

înaintată de Societatea Bulgară pentru protecția păsărilor. 
 
Prin Ordinul Nr.RD-511 din 22 august 2008 (MO Nr.78/2008) al Ministrului Mediului și 
Apelor sunt stabilite limitele reale și suprafața terenurilor incluse în zona protejată, 
precum și speciile de păsări specifice care sunt obiectul conservării. Pentru zona în 
studiu nu există un plan de management. 
Teritoriul zonei „Insula Golia“ include întreaga suprafața a zonei protejate prin 

Directiva habitate „Insula Cutovo“. 

Zona protejată "Insula Golia" are o suprafață totală de 414.56 10 ha, inclusiv fondul 

funciar al com.Cutovo, mun. Vidin, jud.Vidin. "Insula Golya" este situată la est de 

or.Vidin, între km fluv.798 și 902 al Dunării, la sud de comunele Cutovo și Slanotran 

(coordonatele 44°01'44 latitudine nordică și 23°98'83" longitudine estică). 

ZONA PROTEJATĂ  „INSULA GOLIA“ (BG0002067) 



 Insula este acoperită de vegetație lemnoasă și arbustivă, mai ales sălcii și plopi. O 

parte din păduri este transformata în plantații de plop hibrid. O mică parte din 

insulă este teren arabil. 

Biodiversitatea: 

Zonă protejată "Insula Golia" este unul dintre cele mai însemnate situri din țară 

având  o importanță comunitară pentru conservarea stârcul de noapte (Nycticorax 

Nycticorax) și egreta mica (Egretta garzetta), care cuibăresc aici într-o mare colonie 

mixtă cu stârcul gri (Ardea cinerea), stârcul roșu (Ardea purpurea) și cormoranul 

mare(Phalacrocorax carbo). În timpul iernii  se poate observa și cormoranul mic 

(Phacrocorax pygmeus), amenințat la nivel global. Acesta folosește insula pentru a 

se odihni și reprezintă specia de cea mai mare importanța pentru zona cerecetată. 

Gâsca de vară (Anser anser), menționată în Cartea Roșie a Bulgariei, de asemenea, 

iernează  pe insulă,  numărul acestora este unul nesemnificativ.   

Vulnerabilitate și amenințări: 

Natura insulei este tare dependentă  de regimul hidrologic al Dunării. Activitățile 

forestiere, cu privire la tăierea rasă,  alăturarea  subarboreților  și  împădurirea cu 

plop hybrid,   au un impact negativ asupra pădurilor inundabile riverane de pe 

insulă. Pescuitul intensiv  în zonă , precum și și vânatul, perturbă   liniștea păsărilor 

de apă.  Un proiect major pentru creșterea capacității de navigație pe Dunăre va 

conduce la o schimbare ireversibilă al  regimului  hidrologic, rezultatul fiind 

dispariția apelor de mică adâncime în jurul insulei. Aceste schimbări vor influența în 

mod nefavorabil coloniile de păsări pe insulă. 

În Formularul Standard zonei este identificat numai un efect nefavorabil cu risc 

ridicat pentru zona protejată-K03.04 - animalele de pradă. 

 

Măsurile pentru neutralizarea riscurilor: 

Prin Ordinul RD- 515  din 22 august 2008, al Ministrului Mediului și Apelor privind 

zona protejată sunt enumerate opt acțiuni restrictive în vederea prevenirii 

amenințărilor menționate în zona protejată. Ordinul introduce următoarele 

interdicții: 

    

 Construcția  unor clădiri noi, porturi, terminale și întreprinderi industriale; 

 Distrugerea formațiunilor insulare; 

 Extracția resurselor minerale; 

 Depozitarea deșeurilor și stocarea temporară a acestora; 



 Desfășurarea  activităților de drenaj  sau de secare a locurilor mlăștinoase, a 

pajiștelor și a iazurilor natural, cu excepția activităților privind 

îmbunătățirea stării ecosistemelor și a habitatelor acvatice; 

  Activitățile de tăiere în pădurile din specii autohtone provocă  reducerea 

distribuției în suprafață sau schimbarea speciilor. 

 Activitățile de tăiere forestieră în radius de 300 de metri,  în jurul coloniilor 

de stârci și cormorani care cuibăresc în perioada martie-iulie ; 

 Utilizarea mijloacelor neselectate de combatere a dăunătorilor. 

 

Descriererea habitatatelor: 

 În zona protejată   predomină  suprafețele  de apă interioare, locurile  pustii  și 

tufișurile.  O mică parte  din insulă este acoperită de păruri foioase. 

 

 
 
Zona „Orsoia“ este declarată zonă protejată pentru conservarea habitatelor prin 

Decizia № 122 / 02.03.2007 a Consiliului de Miniștri  privind adoptarea listei a 

zonelor protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice și a listei  zonelor protejate 

pentru conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatice. 

Această zonă se află în teritoriul de control al Inspectoratului Regional al Mediului și 

Apelor Montana. 

Propunătorul pentru includerea zonei "Orsoia" în lista zonelor protejate  WWF –

Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

Pentru aceasta zonă nu există ordin de desemnare și un plan de management. 

 

ZONA PROTEJATĂ „ORSOIA“ (BG 0000182) 



  Zona „Orsoia“ include întregul teritoriu al zonei protejate pentru conservarea 

păsărilor sâlbatice “ Pescăriile Orsoia”. 

 Zona protejată „Orsoia“(coordonate 43°78'5 "latitudine nordică și 23°05'06" 

longitudine estică)  a fost declarată cu suprafața de 2460.62 ha, dar cu Decizia № 

811 din 16 noiembrie 2010 a Consiliului  de Miniștri, suprafața este modificată la 

2949.41 ha, inclusiv fondul funciar următoarelor localități: 

• Com. Archear și com. Dobri Dol, mun. Dimovo, jud. Vidin 

• Or.Lom, com. Orsoia, și com. Slivata, mun. Lom, jud. Montana 

 Zona acoperă teritoriul bălții „Orsoia”, situată pe malul Dunării, deja dispărută. 

Aceasta include, de asemenea, un grup de insule și o parte din mal,  acoperite cu 

vegetație forestieră. Acolo există și un sistem de diguri, canale, pompe și alte 

amenajări de drenaj.   

Biodiversitatea: 

Obiectul conservării în zonele protejate este reprezentat de o serie de animale cu 

importanța de conservare, incluse la Anexa 1 a Directivei 92/43/EEC:  trei specii de 

amfibii și reptile, 14 specii de pești și 2 specii de nevertebrate. În zona de studiu se 

pot întălni permanent 34 de specii de păsări migrătoare. 

Habitate protejate: 

Zona protejată "Orsoia" este declarată ca atare în vederea conservării următoarelor  

habitate  enumerate la Anexa 1 a Directivei 92/43/EEC, printre care unele fiind 

prioritare ( definite ca atare conform Directivei 92/43/EEC , Manualul de 

interpretare a habitatelor din Uniunea Europeană EUR 27 și Ghidul de desemnare a 

habitatelor de importanță comunitară din  Bulgaria), marcate cu carectre boldate: 

 1. Tipul 2340 "Dune panonice intracontinentale",  habitatul având  o dimensiune de 

516.74 ha  (21% din suprafața ZP "Orsoia"). 

 



2. Tipul 3130  “Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație de 

Littorelletea uniflorae  și/sau Isoeto-Nanojuncetea “suprafață totală de 4,93 ha 

(0,2% din suprafața ZP "Orsoia"); 

3. Tipul 3150 "Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip  Magnopotamion sau  

Hydrocharition " cel mai mare habitat de 130.36 ha (5,3% din suprafața ZP "Orsoia"). 

4. Tipul 3270 "Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație Chenopodion rubri și Bidention 

P.P." teritoriul habitatului este, în total  4,93 ha (0,2% din suprafața ZP "Orsoia"). 

5. Tipul  6250 "Pajiști stepice panonice pe loess " – habitatul  acoperă o suprafață de 

1,18 ha (0,04% din suprafața  ZP "Orsoia"). 

6. Tipul 6430 "Comunități de ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la 

cel montan și alpin" - teritoriul  habitatului este în total 393.69 ha (16% din suprafața  

ZP "Orsoia"). 

7. Tipul  91E0 "Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae)" – habitatul  are o suprafață de 14,92 ha (0,6% din 

suprafața de ZP "Orsoia"). 

8. Tipul 91F0 “Păduri ripariene mixte cu  Quercus robur, Ulmus laevis și Fraxinus 

excelsior sau Fraxinus angustifolia de-a lungul râurilor mari (Ulmenion minoris)"- aria 

habitatului este de 12,30 ha (0,5% din suprafața de ZP "Orsoia"). 

• Metoda de identificare și  marcare a habitatelor naturale  prioritare este aplicată   

tuturor  zonelor protejate. 

Vulnerabilitate și amenințări 

Printre principalele amenințări pentru zona protejată "Orsoia" se pot menționa 

braconajul, arderea necontrolată  și nereglementată de trestie și cositul. O parte din 

dunele de nisip este puternic afectată de activitățile umane din cauza că, în 

compoziția dunelor sunt multe (buruieni) specii ruderale. În valea inundabilă  

funcționează o stație de pompare. Multe din pădurile naturale sunt înlocuite cu 

plantații artificiale de plopi.  

În Formularul Standard al zonei pentru NATURA 2000 sunt identificate două efecte 

nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: desparțirea terenului cu diguri 

și refacerea terenurilor de pe mări, estuare și bălți.  

  Descrierea habitatelor: 

Suprafața principală este ocupată de pajiști, comunități de ierburi uscate, suprafețe 

de apă interioare și păduri artificiale de monocultură. 

 



 

„Cozlodui“ este declarată zonă protejată pentru conservarea habitatelor  prin 

Decizia № 122 / 02.03.2007 a Consiliului de Miniștri privind adoptarea listei  zonelor 

protejate pentru conservarea păsărilor sălbatice și  a listei zonelor protejate pentru 

conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatice.  Această 

zonă se află în teritoriul de control al Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor 

Montana. Propunerea pentru includerea zonei "Cozlodui" în lista zonelor protejate a 

fost înaintată de WWF –Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

 Pentru aceasta zonă nu există ordin de desemnare ca zonă protejată și un plan de 

management. 

 Înregul teritoriu  al zonei  "Cozlodui" intră în sfera zonei protejate pentru 

conservarea păsărilor sâlbatice "Zlatiata". Din teritoriul zonei în studiu face parte și 

situl  protejat "Cozlodui", cu o suprafață de 10,00 ha. 

Zona protejată "Cozlodui" are o suprafață totală de 125.38 ha  și include fondul 

funciar al com.  Gorni Tsibar și or. Cozlodui, jud. Vratsa.   

 Terenul zonei reprezintă un zid de loess abrupt între orașul Cozlodui și com. Gorni 

Tsibar, jud.Montana. Pe creasta zidului crește o vegetație de stepă, printe care și 

unele specii endemice.Vegetația dominantă este Stipa capillata, Artemisia 

campestris, iar cea endemică - Centaurea rumelica, Stachys arenariaeformis , 

Chamaecytisus supinus .  Pe crestă cresct și multe culture forestiere, predominant 

fiind salcâmul. Situl reprezintă unul dintre cele mai importante habitate din  

Bulgaria de tipul 6250 "Pajiști stepice panonice pe loess". Acesta are o compoziție 

floristică tipică, cu  participarea unor numeroase specii de stepă endemice și relicte, 

precum Centaurea rumelica, Stachys arenariaeformis. 

Biodiversitatea: 

Zona  protejată este habitatul următoarelor specii de animale, în temeiul articolului 4 din 

Directiva 2009/147 / CE și speciile enumerate în Anexa 2  la Directiva 92/43/CEE: hamsterul 

românesc  (Mesocricetus newtoni) și șarpele cu patru dungi (Elaphe quatuorlineata ). 

La grupul "Alte specii de plante și animale semnificative", privind conservarea și gestionarea 

sitului,  sunt incluse și  următoarele specii: broasca țăstoasă verde (Bufo viridis), șarpele rău 

(Coluber caspius), gușterul (Lacerta viridis), broasca de pământ bună (Pelobates),  șopârla 

de ziduri(Podarcis muralis), șopârla de Crimeea (Podarcis taurica), (Stachys 

arenariaeformis). 

Habitatele: 

În Formularul Standard al zonei ca  obiect de conservare este indicat un habitat cu prioritate  

1. Tipul 6250 "Pajiști stepice panonice pe loess". 



 

 

Vulnerabilitate și amenințări: 

Zona"Cozlodui" este puternic afectată de activitatea umană. Vegetația de stepă s-a păstrat 

numai pe cele mai înalte părți ale formelor de loess. Zona este înconjurată de terenuri 

agricole. Din cauza utilizării îngrășămintelor și a pesticidelor, se dezvoltă un proces de 

acumulare de biogene din teritoriile adiacente. 

În Formularul Standard al zonei protejate pentru NATURA 2000  sunt identificate 

următoarele efecte nefavorabile  cu un risc ridicat pentru zonă: 

• reîmpădurirea artificială a suprafețelor deschise 

•  activități  forestiere de tăiere 

• specii străine invazive 

 Descrierea habitatului: 

O mică parte din suprafață este utilizată pentru cultivarea de cereale, iar pe restul 

teritoriului,   domină pajiștele uscate și monoculturile forestiere. 

 

Zona protejată "Tsibar" a fost declarată zonă protejată în temeiul Directivei 

92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică prin Decizia Consiliului de Miniștri № 122 / 02.03.2007 privind adoptarea 

listei ariilor protejate pentru conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună 

și floră sălbatică. 

Propunătorul pentru includerea zonei "Cozlodui" în lista zonelor protejate a fost  

WWF –Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

Pentru aceasta zonă nu există ordin de desemnare ca zonă protejată și un plan de 

management. 

Zona protejată "Tsibar" are o suprafață totală de 2971,73 ha și include fondurile 

funciare ale următoarelor localități: 

• com. Gorni Tsibar, com. Dolni Tsibar, com. Zlatia  (mun. Valchedram, Jud. 

Montana); 

• com. Stanevo  (mun. Lom, jud. Montana); 

ZONA PROTEJATĂ „TSIBAR“ (BG0000199) 



Zona cercetată se află pe tritoriul de contol al Inspectoratului Regional al Mediului și 

Apelor Montana. 

În interiorul zonei protejate 25% din teritoriu sunt ocupate de suprafețe de apă 

(stătătoare și curgătoare). Aproximativ 7% din suprafața totală a zonei  este 

acoperită de  mlaștini, mocirle, vegetație pe lângă iazurile naturale. Grupul insular 

al zonei, în general  este acoperit cu vegetație  naturală. În perioada de vară apar 

fășii largi de nisip. 

 

Biodiversitatea: 
 
Zona protejată reprezintă habitatul următoarelor specii de animale,   prevăzute la 

art. 4 din Directiva 2009/147/CE și   enumerate în Anexa 2 din Directiva 92/43/ CEE: 

cinci specii de mamifere, patru specii de amfibieni și reptile, 12 specii de pești și 4 

speciide nevertebrate. Pe teritoriul zonei  protejate se întâlnesc 33 de specii de 

păsări migrătoare în mod regulat. 

 

Habitat: 

 
Obiectul de conservare al zonei protejate "Tsibar" sunt următoarele tipuri de 

habitate naturale din Anexa 2 la Directiva 92/43/CEE: 

1. Tipul 1530 "Stepe saline panonice și bălți saline"; 

2. Tipul 2340 "Dune panonice intracontinentale"; 

3. Tipul 3130 “Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație de 

Littorelletea uniflorae  și/sau  Isoeto-Nanojuncetea“;   

4. Tipul 3150 "Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau  

Hydrocharition";    

5. Tipul 3270 "Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație Chenopodion rubri și Bidention 

P.P."   

6. Tipul  6250 "Pajiști stepice panonice pe loess";    

  7. Tipul  91E0 "Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion  incanae, Salicion albae)".   

 

Vulnerabilitate și amenințări:  

 



Zona protejată se confruntă cu anumite probleme, dat fiind faptul că fosta vale 

inundabilă a fost drenată, pădurile naturale sunt inlocuite cu monoculture, dunele 

de nisip intracontinentale în valea inundabilă sunt amenințate de exploatarea activă 

ilegală, efectuată de populația locală. 

 Pericolul principal pentru protecția zonei  sunt activitățile forestiere de tăiere a 

pădurilor naturale și de împădurire cu plop. 

În Formularul Standard al zonei pentru Natura 2000 sunt  identificate următoarele 

efecte nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: 

• Concurența, 

• Extracția de nisip ți pietriș 

• Activitățile  forestiere de tăiere, 

• Silvicultura, 

• Cositul / tăierea în pășuni,  

• Reîmpădurirea artificială a zonelor deschise, 

• Cultivarea, speciile străine invasive. 

 

Descrierea habitatelor: 

Apele interioare din zona protejată ( stătătoare și curgătoare)  ocupă  25% din 

teritoriul total, iar 7% din suprafață este acoperită de mlaștini, mocirle, vegetație 

pe lângă iazurile naturale. Vara apar unele fășii largi de nisip între insule. 

  



 

 
"Ostrovska stepă Vadin" a fost declarată zonă protejată în conformitate cu  Directiva 

92/43/CEE,  privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică, prin Decizia Consiliului de Miniștri Nr.122/02.03.2007 privind adoptarea 

listei zonelor protejate pentru conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică. 

Propunerea pentru includerea zonei "Ostrovska stepă Vadin" în lista zonelor  

protejate a fost înaintată de WWF –Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

Zona protejată "Ostrovska stepă Vadin" are o suprafață totală de 301,29 ha și include 

fondurile funciare ale  următoarelor localități: com. Gorni Vadin, com.Ostrov(mun. 

Oriahovo, Jud. Vratsa); 

Zona cercetată se află pe tritoriul de contol al Inspectoratului Regional al Mediului și 

Apelor Vratsa. 

Biodiversitatea: 

Zona protejată reprezintă habitatul următoarelor speecii de animale, conform art. 4 din 

Directiva 2009/147/CE și a speciilor enumerate în Anexa 2 la Directiva92/43 / CEE: 

Amfibieni și reptile: 

   

- Broasca țestoasă (Testudo graeca) 

Mamifere: 

  

  

ZONA PROTEJATĂ„OSTRTOVSKA STEPĂ VADIM“ 
(BG0000528) 



  Plantele: 

Pentru zona în studiu nu sunt menționate specii de plante cu importanță de 

conservare. Cu toate acestea, pe teritoriul zonei  sunt protejate alte specii 

importante ca cosaciul(Astragalus austriacus), (Stachys arenariaeformis). 

Habitatele 

Conservarea în zona protejată "Ostrovska stepă Vadin" are ca obiect următoarele 

tipuri de habitate natural, menționate în Anexa 1 la Directiva 92/43/CEE: 

  1. Tipul 6250 "Pajiști de stepă panonice pe loess". 

 

Vulnerabilitate și amenințări  

În  Formularul Standard al zonei pentru Natura 2000 sunt  identificate următoarele 

efecte nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: 

Împădurirea suprafețelor deschise, cultivarea,pășunatul, Locații urbanizate, sau 

locuite de oameni. 

 

Descrierea habitatelor 

 O mare parte din suprafața zonei protejate este năpădită de arbuști sau 

transformată în terenuri arabile. În apropriere de localități s-au format și focare de 

plante ruderale. 

 

  

 ZONA PROTEJATĂ "OSTROV" (BG0000334) 



Zona "Ostrov" este declarată zonă protejată în temeiul Directivei 92/43/CEE privind 

conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică Decizia Nr. 

122 / 02.03.2007 a Consiliului de Miniștri pentru adoptarea listei zonelor protejate 

pentru conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. 

 Propunerea pentru  includerea zonei "Ostrov" în lista zonelor  protejate a fost 

înaintată de WWF – Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

"Ostrov" are o suprafață totală de 3918,60 ha și include fondurile funciare  

următoarelor localități: comunele  Galovo, Ostrov, Liascovț, Selanovți ,or. Oriahovo 

(mun. Oriahovo, Jud. Vratsa); 

Zona în studiu se află pe tritoriul de contol al Inspectoratului Regional al Mediului și 

Apelor Vratsa. 

Biodiversitatea  

Zona protejata este habitatul speciilor de animale, conform  art. 4 din Directiva 2009/147 / 

CE și speciilor enumerate în Anexa 2 la Directiva 92/43/CEE: șase specii de amfibieni și 

reptile, patru specii de nevertebrate, 13 specii de pești și cinci specii de mamifere. 

Plantele 

 În zona studiată nu sunt menționate specii de plante semnificative de conservare. Cu toate 

acestea, pe teritoriului zonei sunt protejate alte specii importante pentru floră ca ghiocelul 

de baltă (Leucojum aestivum),cornaci (Trapa natans), nufărul alb(Nymphaea alba), plutica 

(Nymphoides peltata),  troscotul de baltă(Rindera umbellata), peștișoara (Salvinia natans), 

rizacul (Stratiotes aloeides). 

 Habitatele 

Obiectul de conservare în zona protejată "Ostrov" sunt următoarele tipuri de 

habitate naturale din Anexa 1 la Directiva 92/43/CEE: 

1. Tipul 3130 “Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație de 

Littorelletea uniflorae și/sau   Isoeto-Nanojuncetea, cu suprafața totală de 35,26 ha 

sau 0,9% din teritoriul total al zonei (3918,60ha). 

2.Tipul 3150 "Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau  

Hydrocharition", cu suprafața totală de 33,66 ha sau 0,85% din teritoriul total al 

zonei (3918,60ha). 

3.Tipul 3270 "Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație Chenopodion rubri și Bidention 

P.P."   



și  6250 "Pajiști stepice panonice pe loess " cu suprafața totală de 46,95 ha egal la 

1,37% din teritoriul total al zonei.   

4. Tipul 6250 "Pajiști stepice panonice pe loess"cu  suprafața totală de 190,59 ha  

(4,86% din teritoriul total al zonei). 

5. Tipul 6430 „Comunități de ierburi înalte hidrofile de la nivelul  câmpie până la 

etajele montan și alpin“ cu  suprafața totală de 206,51 ha  (5,27% din teritoriul total 

al zonei). 

6. Tipul  91E0 "Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion  incanae, Salicion albae)" cu  suprafața totală de 100,67 ha  (2,57% din 

teritoriul total al zonei). 

7. Tip 91G0 "Păduri panonice cu Alnus glutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae)“  cu  suprafața totală de 1, ha  (0,026% din teritoriul 

total al zonei. 

Vulnerabilitate  și amenințări 

În Formularul Standard al zonei pentru Natura 2000 sunt identificate următoarele 

efecte nefavorabile, cu un risc ridicat pentru zona protejată : 

• Silvicultura, cultivarea; 

• Colmatarea , acumularea de material organic; 

Descrierea habitatelor 

Din teritoriul zonei  în studiu , 29%  sunt ocupate de culture de cereale extensive. La 

fel se pot observa suprafețe de apă, păduri artificiale de monoculture,   comunități 

de ierburi uscate,  mocirle,  mlaștini și  vegetație riverană. 

 

 

 

 ZONA PROTEJATĂ „RĂUL OGOSTA“            
(BG0000614) 



 
 

"Râul Ogosta" este declarată  zonă protejată pentru conservarea habitatelor naturale 

și a speciilor de faună și floră sălbatică prin Decizia Consiliului de Miniștri r. 122/ 

02.03.2007 privind  adoptarea listei ariilor protejate pentru conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Zona protejată intră în teritoriul de 

control  al  Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor Vratsa.  

Propunătorul pentru includerea zonei "Râul Ogosta" în lista zonelor  protejate a fost 

WWF –Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

  Pentru această zonă nu a fost emis un ordin de desemnare zonă protejată 

și nu există un plan de management.  

      Zona protejată "Râul Ogosta" are o suprafață totală de 1365,74 ha și include 

fondurile funciare ale  următoarelor localități: 

 Or. Oriahovo, jud.Vratsa, 

 Comunele Sofronievo, Saraevo, Voivodovo, or. Mizia (jud.Vratsa) 

 Comunele Hăleț, Criva Bara, Glojene, Butan (mun. Cozlodui, jud.Vratsa) 

Malurile râului Ogosta sunt consolidate, pe fundul albiei sunt depuneri massive 

de aluviuni  și apa este eutrofică, toate acestea, din cauza influenței lacului 

de acumulare Montana, situat  în apropriere. Depunerea aluviunilor și apa 

eutrofică favorizează creșterea speciilor în habitatele de importanță 



comunitară  3260 ”Câmpii sau râuri montane cu vegetație de tip Ranunculion 

fluitantis  și  Callitricho- Batrachion“ și  3270 "Râuri cu maluri nămoloase cu 

Chenopodion rubri și Bidention P.P.". 

 

 Biodiversitatea 

 

Zona protejată este habilitul  urmatorelor specii de animale  conform art. 4 din 

Directiva 2009/147/EO și speciilor menționate  în  Anexa  2  la Directiva 92/43/CEE: 

șapte specii de amfibii și reptile, șase specii de nevertebrate, 15 specii de pești, 5 

specii de mamifere. Pentru zona protejată nu sunt desemnate specii de plante 

importante pentru conservare. 

La obiectivul și scopurilor conservării, privind  zona "Râul Ogosta", sunt indicate 

următoarele habitate naturale din Anexa I la Directiva 92/43/CEE : 

1.Tipul 3150 "Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip Magnopotamion sau  

Hydrocharition ",   aprobat ca habitat cu  suprafața totală de 2,12, ha sau 0,15% din 

teritoriul total al zonei (1365,73ha). 

2. Tipul 3260 “Câmpii sau râuri montane cu vegetație de tip Ranunculion fluitantis  

și  Callitricho-Batrachion“, suprafața aprobată ca habitat al teritoriului verificat 

fiind de  62,78 ha( 4,59% din teritoriul total al zonei protejate). 

3. Tipul 3270 "Râuri cu maluri nămoloase cu Chenopodion rubri și Bidention P.P."  cu 

suprafața  de 17,72 ha(1,30% din teritoriul total a zonei). 

4. Tipul 6250 "Pajiști stepice panonice pe loess " cu  suprafața totală de 146,04 ha  

(10,69% din  teritoriul zonei). 

5. Tipul  91E0 "Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion  incanae, Salicion albae)" cu  suprafața totală de 6,29 ha (0,46% din 

teritoriul total al zonei). 

6. 91ZO “Păduri miziene cu tei argintiu “cu  suprafața de 7,24 ha (0,53% din 

teritoriul total al zonei protejate). 

 

Vulnerabilitate și amenințări 
 

Depunera aluviala și apa eutrofică favorizează creșterea unor specii  de tipul 3260 “Câmpii 

sau râuri montane cu vegetație de tip Ranunculion fluitantis  și Callitricho-Batrachion“și 3270 

"Râuri cu maluri nămoloase cu Chenopodion rubri și Bidention P.P.", reprezentând habitate de 

importanță comunitară. 

 



Principalele amenințări pantru zona protejată sunt poluarea apelor, braconajul, 

hidrocentralele, tăierea și defrișarea pădurilor riverane, modificările regimului hidrologic, 

extracția de nisip și pietriș din albia fluvială, succesiunile nefavorabile în albiile vechi ale 

râurilor.   

În Formuralul Standard al zonei pentru Natura 2000 sunt identificate următoarele 

efecte nefavorabile cu un risc ridicat: extragerea de nisip și pietriș și schimbarea 

structuii fluxurilor de apă în ineriorul zonei.  

 

Descrierea habitatelor  

 

Aapele interioare(stătătoare și curgătoare) ale zonei protejate ocupă 3% din 

teritoriul, iar suprafața cu bălți, mocirle și vegetație din iazuri naturale ajunge la 

7%. Din cauza influenței lacului de acumulare Montana, situat în apropriere, 

malurile sunt consolidate, albia este cu depuneri aluviale semnificative și apele 

sunt eutrofice. 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA PROTEJATĂ  „ARCEAR“ (BG0000497) 



"Arcear" a fost declarată zonă protejată pentru conservarea habitatelor naturale și a 

speciilor de faună și floră sălbatică prin Decizia Consiliului de Miniștri nr. 122 / 

02.03.2007 privind adoptarea listei ariilor protejate pentru conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. "Archar" este o zonă protejată prin 

Directiva habitatelor, care se învecinează cu zona protejată pentru conservarea 

păsărilor. 

Zona protejată "Archar" include fondul funciar al com.Arcear, mun.Dimovo, 

jud.Vidin, având o suprafața totală de 808,65 ha. Zona menționată face parte din 

Câmpia inundabilă a Dunării, fiind situată   în apropierea satului Archar și a unor 

dealuri  nisipoase cu o altitudinede de  80-90 m. Zona cercetată  include  și  insulile 

noi  ale Dunării, acoperite de păduri inundabile. 

  Zona "Archar" se află pe teritoriul de control al Inspectoratului Regional al Mediului 

și Apelor Montana. 

 

Biodiversitatea 

 Zona  reprezintă habitatul următoarelor specii de animale, conform art.4 din 

Directiva 2009/147/CE și a speciilor enumerate în Anexa 2 la Directiva 92/43/CEE: 

patru specii de amfibieni și reptile, patru specii de nevertebrate, 14 specii de pești, 

nouă specii de mamifere. 

 

Habitatele 

Zona protejată “ Arcear “ este declarată ca atare în scopul conservării următoarelor  

habitate naturale , citate în Anexa 1 la Directiva 92/43/CEE:      

 1. Tipul 6250 "Pajiști stepice panonice pe loess " , teritoriul habitatului fiind  de 

255,47 ha;    

2. Tipul 6260 “ Stepe panonice nisipoase “, cu o suprafață de  38,26  ha; 

3.Tipul 6440 " Pajiști aluviale de tip Cnidion Dubii din văiile riverane"  cu suprafața 

de 44,09 ha; 

4. Tipul 91IO "Păduri stepice eurosibiriene cu  Quercus spp " cu  suprafața  de 5,18 

ha. Acest habitat în zonă,  nou desemnat , contribuie la creșterea suprfeței  acestuia 

în întreaga rețea a Naturei 2000; 

5. Tipul  91E0 "Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion  incanae, Salicion albae)", ocupând  35,73 ha;  

 



Vulnerabilitate și amenințări 

  

Activitatea umană a schimbat semnificatv covorul vegetal prin extragerea nisipului, 

săpăturilor vânătorilor de comori, transformarea în terenuri arabile, încendierea 

teritoriilor. În zonă există o carieră mare de extragere de nisip ileglă. În urma unui 

drenaj, fosta vale inundabila acum este traversată de numeroase canale. O mare 

influența nefavorabilă asupra zonei reprezintă de asemena intensitatea pășunatului, 

ruderalizarea, creșterea tufișurilor, introducerea speciilor invazive.   

În Formularul Standard pentru Natura 2000 sunt indicate următoarele efecte 

nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: 

• Cultivarea, 

• Extragerea de nisip și pietriș, 

• Zone urbanizate, 

• Pășunatul,   

• Silvicultura. 

 

Descrierea habitatului 

 

Pe  interiorul zonei protejate se pot observa suprafețe de apă (stătătoare și 

curgătoare), reprezentând în jur de 1%  din tritoriu. Circa 18% din suprafața zonei 

sunt ocupate de mlaștini, bălți, vegetație de-a lungul iazurilor și a mocirlilor. 

Aproape jumătate din zona  este  acoperită cu pajiști uscate. 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

"Insulele Cozlodui", a fost declarată  zonă protejată pentru conservarea habitatelor naturale 

și a speciilor de faună și floră sălbatică prin Decizia Consiliului de Miniștri Nr.122 / 

02.03.2007 privind  adoptarea listei zonelor  protejate pentru conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. 

 "Insulele Cozlodui" este  o zonă  protejată prin  Directiva habitate și  se învecinează cu o 

zonă protejată prin Directiva păsări. 

Propunerea pentru includerea zonei " Insulele Cozlodui " în lista zonelor  protejate a fost 

înaintată de WWF –Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

Pentru această zonă nu a fost emis un ordin de desemnare ca zonă protejată și nu există un 

plan de management.  

ZONA PROTEJATĂ „INSULELE COZLODUI“      
(BG0000533) 



Suprafață totală a zonei este de 909,04 ha, fiind incluse trei insule mai mari  din fondurile 

funciare a or.Cozlodui și com. Hărleț. 

Zona se află pe teritoriul de control al Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor Vratsa. 

  Biodiversitatea 

Zona protejată este habitatul următoarelor specii de animale conform art. 4 din 

Directiva 2009/147/CE și aspeciilor enumerate în Anexa 2 la Directiva 92/43/CEE: 

trei specii de amfibieni și reptile, două specii de nevertebrate, 14 specii de pești, și 

o singură specie de mamifere. 

Plantele 

Aproximativ 70% din suprafața zonei "Insulele Cozlodui"este acoperită de păduri. 

Partea de vest a insulei “Svraca” este acoperita de nisip. Situl are o importanță de 

conservare medie spre înalta. Partea de nord a insulei “Svraca” și nasul insulei 

“Cozlodui“sunt relativ neafectate de activitatea umană.Sudul insulei “Svraca” și 

coada insulei “Cozlodui“ sunt în pericol de penetrare a speciilor de arbori și arbuști 

introduse. Pe teritoriul zonei sunt protejate pădurile naturale de Salix alba, Ulmus 

minor și Populus 

nigra. 

Habitatele: 

 La obiectivele și 

scopurile conservării 

ale zonei protejate 

"Insulele Cozlodui", 

sunt menționate 

următoarele habitate 

din Anexa 1 la 

Directiva 92/43/CEE: 

1. Tipul 91E0 "P ăduri 

aluviale cu Alnus 

Glutinosa și Fraxinus 

Excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" teritoriul habitatului fiind de 30,22 

ha sau 4,98% din suprafața  zonei. 

2. Tipul 3130 "Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din și Littorelletea 

uniflorae și / sau IsoetoNanojunce ", teritoriul habitatului ocupând o suprafață de 1,42 ha   

(59% din teritoriul protejat al  zonei "Cozlodui "). 

 3. Tipul 3270 "Râuri cu maluri nămoloase  cu  vegetație din “Chenopodion Rubri и Bidention 

p.p.“ având  4.80 ha din teritoriul zonei. 



4. Tipul 91F0"Păduri mixte de luncă cu Quercus robur, Ulmus Laevis și Fraxinus 

Excelsior Fraxinus Angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion Minoris)" cu 

suprafața totală a habitatului natural în limitele zonei protejate de 3.17 ha. 

Vulnerabilitate și amenițări 

Principalele influențe negative asupra stării zonei "Insulele Cozlodui"  reprezintă  

exploatarea forestieră     asociată cu cultivarea plantațiilor de culture intensive de 

plop,  în vecinătate și introducerea de plop hibrid  pe teritoriul zonei, defrișările 

ilegale, participarea semnificativă  a unor specii   netipice a florei locale, cum ar fi 

Amorpha fruticosa, Sicyos angulatus , Bidens frondosus, Echinocystis lobata, Fraxinus 

americana,  toate acestea  distrugând  structura și peizajul natural  al zonei. De 

asemenea, există și efecte negative cu caracter natural, legate de erodarea 

malurilor Dunării. 

În Formularul Standard pentru Natura 2000 sunt indicate următoarele efecte 

nefavorabile cu un risc ridicat pentru zona protejată: împădurirea artificială 

suprafețelor deschise, activitătile forestiere de tăiere, speciile invazive. 

 

 
 
 
 
 

 
 

ZONA PROTEJATĂ „INSULA BLIZNATSI“ (BG0000532) 



"Insula Bliznatsi" a fost declarată zonă protejată pentru conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică prin Decizia Consiliului de Miniștri 

Nr.122 / 02.03.2007. (MO 21/2007) privind adoptarea listei a zonelor protejate 

pentru conservarea păsărilor sălbatice și o listă a zonelor protejate pentru 

conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. "Insula 

Bliznatsi" este o zona protejată prin Directiva habitate, care se învecinează cu o 

zonă protejată prin Directiva păsări.  

 Propunătorul pentru  includerea zonei " Insula  Bliznatsi" în lista zonelor  protejate a 

fost   WWF – Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

Suprafață totală a zonei este de 606, 24 ha și  include  fondurile funciare a 

localităților: 

Or.Dunavtsi, comunele Botevo, Jeglitsa, Simeonovo, mun.Vidin, jud.Vidin; 

Com.Arcear, mun.Dimovo, jud.Vidin  

Zona este situată  în partea de est a orașului Vidin și este sub controlul 

Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor Montana. Pe teritoriul zonei se află și 

un sit protejat “Insula Bliznatsi” prin Legea ariilor protejate cu o suprafață de 11,24 

ha. 

Diverstatea bilogică: 

În temeiul art.4 din Directiva 2009/147/CE și a listei speciilor enumerate în Anexa 2 

la Directiva 92/43/CEE zona protejată este habitatul următoarelor specii: trei specii 

de amfibieni și reptile, trei specii de nevertebrate, 14 specii de pești, patru specii 

de mamifere. 

Pădurile riverane cresc  pe  soluri aluvionare fertile, inundate periodic prin ridicarea 

nivelului Dunării. Pădurile sunt dominate de Alnus glutinosa cu participare izolată de 

Fraxinus oxycarpa (din comunitatea Alno-Pandion). Uneori, comunitățile de arin 

negru sunt întrerupte, în formă de fășii de-a lungul  râurilor, primind  un caracter 

de"galerii". Aceste galerii riverane reprezintă  comunități   din  Alnus glutinosa și / 

sau Alnus incana în cursul superior și mijlociu al râurilor (Alnion incanae), păduri de 

luncă inundabile, dominate în principal de Salix alba, Populus alba și Populus nigra și 

mai puțin de Salix fragilis, care aparțin comunității Salicion albae. În apropierea 

imediată cu apa, aceste păduri se transformă în arbuști de Salix purpurea si Salix 

triandra. 



Habitatele: 

 Obiectivul și scopul conservării în zona protejată "Insula Bliznatsi" sunt următoarele 

tipuri de habitate naturale din anexa 1 la Directiva 92/43/CEE: 

 

1. Tipul  3130 "Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din 

Littorelletea uniflorae și/sau IsoetoNanojuncetea, teritoriul habitatului fiind  de 

1,42 hectare, cea ce 59% din teritoriul zonei protejate "Insula Bliznatsi". 

  2. Tipul 3270 "Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație din Chenopodion rubri și 

Bidention P.P." Habitatul natural se întinde pe o suprafață de 4,80 hectare din 

teritoriul ZP "Insula Bliznatsi". 

3. Tipul 91E0 "Păduri aluviale cu Alnus Glutinosa și Fraxinus Excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)" cu suprafața de 30,22 ha sau 4,98% din teritoriul 

zonei protejate. 

 

Vulnerabilitate și amenințări 

Principalele efecte nefavorabile asupra stării  zonei "Insula Bliznatsi" sunt 

modificările morfologice și hidrologice, poluărea Dunării, tăierea vegetației naturale 

de coastă și împădurirea cu plop hybrid, dezvoltarea speciilor invasive, exploatarea 

forestieră în teritoriile invecinate ale zonei. 

  În Formlarul Standard pentru Natura 2000 sunt  identificate următoarele efecte 

negative cu un risc ridicat pentru zonă : concurența,  tăierea pădurilor, împădurirea 

artificială a zonelor deschise, speciile invazive. 

 

Descrierea habitatelor: 

 

Aproximativ 90% din teritoriu este ocupat de suprafețe de apă  și restul sunt părți 

mici pustii,  mai mici pusti , păduri de culture artificiale si de foioase. 

  



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

"Insula Kutovo" a fost declarată zonă protejată pentru conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică prin Decizia Consiliului de Miniștri 

Nr. 122 / 02.03.2007 privind adoptarea listei zonelor  protejate pentru conservarea 

păsărilor sălbatice și o listă a zonelor protejate pentru conservarea habitatelor 

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Zona protejată se află pe teritoriul 

de control al  Inspectoratului Regional al Mediului și Apelor Montana.   

Propunerea pentru  ncluderea zonei " Insula  Cutovo" în lista zonelor  protejate a fost 

înaintată de WWF – Fondul mondial pentru Viața Sâlbatică. 

 

ZONA PROTEJATĂ “INSULA CUTOVO“ (BG0000552) 



Prin Ordinul Nr.RD-239 din 16 aprilie 2015(MO 39/2015) Ministrul Mediului și Apelor  

a desemnat habitatele natural concrete și speciile de amfibieni și reptile care sunt 

obiectul conservării in zonă.  

 Zona protejată se întinde pe o suprafață de 119,32 ha, situată în partea de est a 

orașului Vidin, între km fl.798 și 802 al Dunării. Aceasta face parte din fondul funciar 

al com. Cutovo, mun.Vidin. Amplasamentul zonei se suprapune zonei protejate 

BG0002067 “Insula Golia “ pentru conservarea păsărilor sâlbatice.   

 Pe teritoriul zonei a fost declarat și un sit protejat "Insula Kutovo", prin Legea 

ariilor protejate cu o suprafață de 118.33 ha. 

Biodiversitatea 

Zona protejată este habitatul următoarelor specii, conform art.4 din Directiva 

2009/147/CE și a speciilor enumerate în Anexa 2 la Directiva 92/43/CEE: trei specii 

de amfibieni și reptile și o specie de nevertebrate. 

 Habitatele 

 Obiectul conservarării în zona "Insula Kutovo" sunt habitatele următoarelor specii de 

amfibieni, reptile și nevertebrate în conformitate  cu art. 6 alineatul 1 punctul 2 din 

Legea privind diversiatea bilogică: buhaiul de baltă cu burta roșie(Bombina 

Bombina), broasca țestoasă europeană (Emys orbicularis), buhaiul de baltă cu burta 

galbenă (Triturus dobrogicus), rădașca (Lucanus Cervus). 

Zonă protejată "Insula Cutovo" a fost declarată protejată   doar pentru  următorul 

habitat din Anexa 1 la Directiva 92/43/CEE : Tipul  91E0„Păduri aluviale  cu Alnus 

glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae) Salicion albae) ". 

Habitatul  natural  de tip 91E0.*  ocupa  o suprafață de 81.67 ha, ceea ce reprezintă 

68,44% din suprafața totală protejată (119.32 ha). 

Vulnerabilitate și amenințări 

Ameninarea provine din  conversia zonelor forestiere, privind pădurile în fază de 

imbătrânire, introducerea unor specii invasive pentru  zonă  și  habitatele 

respective, exploatarea lemnul și a biomasei forestiere în pădurile în fază de 

îmbătrânire, cu excepția cazurilor de distrugere peste 50% din rezervele teritoriului 



forestier, în urma unor dezastre naturale, tăierea arborilor biotopice cu excepția 

cazurilor, când aceștea pun în pericol viața și sănătatea oamenilor, iar arborii 

biotopici tăiați rămân pe loc.  

Efectele negative produse prin activitățile forestiere, asociate cu cultivarea 

plantațiilor de plop intensive, în vecinătate cu habitatul și introducerea de plop 

hibrid , defrișările ilegale, participarea semnificativă a speciilor netipice în flora 

locală, cum ar fi Amorpha fruticosa, Bidens frondosus etc,   totate acestea distrug 

structura și peizajul natural. Anumite efecte negative au un caracter natural și sunt 

asociate cu eroziunea malurilor Dunării. 

Soluții reglementate cu privire la neutralizarea riscurilor: 

În limitele zonelor protejate este interzisă introducerea unor specii invazive. 

Urmează să fie aplicat un  "sistem de proceduri și măsuri de management a tipurilor 

de habitate forestiere menționate în Anexa 1 din Legea privind biodiversitatea" 

pentru tipul de habitat forestier 91E0. * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus 

excelsior. 

Descrierea habitatelor 

Aproximativ 92% din teritoriul zonei sunt ocupate de păduri de foioase și 8% de 

suprafețe de apă interioare. 

3.3. Concluzii principale,constatări și recomandări 
Toate zonele protejate în temeiul Directivei păsări au fost depuse pentru declarare 

de către Societatea Bulgară pentru protecția păsărilor  și cele în temeiul Directivei 

Habitate  de către WWF  Fondul M Mondial pentru Viața Sâlbatică. Acestea sunt 

ambele  organizații care efectuează aproape toate proiectele privind monitorizarea 

și conservarea biodiversității. 

Sistemul de protecție și de desemnare  este unul complicat, din cauza că pentru un 

teritoriu se pot aplica mai multe regimuri (de ex.Directiva habitate, Directiva păsări 

și Legea privind ariile protejate). 

 



Proprietatea zonelor protejate este de natură diferită, unele zone protejate, cum ar 

fi insulele sunt în proprietatea ezcluzivă a statului, iar proprietatea altora, este 

împărțită între stat, municipalități și persoane fizice. 

Toate zonele  protejate  prin cele  două directive se află sub controlul 

Inspectoratelor regionale ale Mediului și Apelor din Vrața și Montana. Ar trebui 

menționat faptul că în cadrul ambelor  administrații  funcționează servicii 

specializate, cu responsbilități  în activitățile preventive privind biodiversitatea  

zonelor și a ariilor  protejate . La Inspectoratul de mediu din Montana sunt agajate 

patru persoane, iar la administratția din Vratsa,  doar unul.  Câte o persoană din 

acestea structuri administrative exercită  activitatea de control.  

Dat fiind faptul, că zonele protejate din prezentul sudiu nu fac parte din teritoriul 

unui parc național sau natural, acești angajați sunt singura administrație, 

responsabilă pentru zonă. Acestea  efectuază  inspecții planificate precum și 

excepționale, în urma unor semnale. Nu există informații detaliate cu privire la 

amenzile aplicate sau alte sancțiuni în temeiul Legii privind diversitatea biologică. 

Au fost emise ordine de desemnare  pentru  toate zonele protejate conform 

Directiva păsări și unul singur  conform Directiva habitate. Ordinul este de o mare 

importanță, din cauza desemnării precise a terenurilor incluse în sfera zonei 

protejate, precum și a măsurilor concrete și a interdicțiilor în scopul conservării 

speciilor și a habitatelor. 

Nu au fost elaborate planuri de management pentru  niciuna  din zonele cercetate. 

La nivel național au fost întocmite doar șase planuri de management pentru zone 

protejate, la un număr total de 340 de zone   în cadrul rețelei Natura 2000.  Toate 

acestea au fost elaborate de către Inspectoratul Regional pe al cărui teritoriu se află 

zona protejată  în cauză, cu toate că legislația internă permite și altor  părți 

interesate inițierea și dezvoltarea unui  plan de management. 

Proiectele de cercetare și de conservare, în proces de implementare, sunt mai 

degrabă cazuri izolate care nu fac parte dintr-o strategie globală coordonată pentru 

conservare și dezvoltare. 

De fap, informațiile privind statutul acestor teritorii, precum și beneficiile în urma 

conservării și dezvoltării zonelor protejate, nu sunt bine cunoscute. De asemenea nu 



sunt sufficient cunoscute  beneficiile și serviciile ecosistemice, întrucât  

comunitățile locale nu profită pe deplin de acestea. 

Teritoriul  zonelor  protejate, care se află în apropierea localităților  este adesea 

poluat de către persoanele locale cu deșeuri din construcții  și de uz casnic. 

Folosirea plajelor este o altă sursă de poluare cu deșeuri menagere în zonele 

protejate de-a lungul Dunaării. 



 

 

La acest capitol sunt prezentate practicile europene privind gestionarea zonelor umede și a 

ariilor protejate din Natura 2000, precum și anumite exemple europene de inovare cu privire la  

protecția și conservarea ecosistemelor.  

4.1. FRANȚA 

Rețeaua Natura în Franța acoperă 12.74% din țară (1758 de arii protejate). În țară sunt 

înregistrate 1364 de situri SCI si 392 de zone SPA. Zonele umede reprezintă 19% din ariile 

protejate. De asemenea sunt înregistrate și 43 de situri Ramsar dintre care niciunul nu este 

identificat cu amenințare de efecte negative.   

Managementul ariilor protejate din Franța se bazează pe relații contractuale cu operatori 

independenți, aceștea fiind contolați de unele comisii locale, constituite de parțile interesate. 

În anul 1998 Ministerul Mediului a introdus sistemul contractual de gestionare a ariilor protejate 

din Natura 2000. Acest document de gestionare, de fapt este echivalentul planului de 

management, care este elaborat de către operatorul în zona respectivă. Aprobarea și 

îndeplinirea formalităților, referitoare la acest document, sunt în responsabilitatea prefectului 

al regiunii administrative respective. În majoritatea din cazuri,  opertatorii numesc un manager, 

care este salariat pe funcția de expert. Activitîțile efectuate în zonă sunt raportate periodic 

Comitetului de administrare, format de parțile interesate și preșidențiat de către Prefect. Acest 

tip de “ forum local al naturei‘ este constituit de un numar de persone diferit ( media pe țară 

fiind 27 de persoane). În ultimul secol, o mare parte din zonele umede din Franța au fost 

distruse, fapt pentru care numeroase specii de plante și de animale sunt puse în pericol de 

dispariție. În  acest sens, în anul 2010 Ministerul Mediului, Dezvoltarii durabile și Energiei, a 

efectuat un studiu de cercetare a zonelor umede din Franța și a dezvoltării acestora pentru 

perioada din 2000 până 2010. Această cercetare a unui număr de 152 de zone umede identificate 

a arătat o înrăutățire semnificativă a stării ecosistemelor de mare importanță ecologică. 

Situația s-a agravat în 48% din zonele umede și doar în 11% din zone au fost observate anumite 

ameliorări. În general, zonele umede de coastă cu ape saline sunt mai rezistente decât 

ecosistemele aluviale intracontinentale cu ape dulci. Printre cauzele identificate cu effect 

negativ se pot enumera urbanizarea, activitățile de drenaj, evenimentele climatice extreme, 

speciile invasive, etc.  

În anul 2010 Parlamentul Franței a adoptat Legea 2010-788 pentru Angajamentul național 

privind  mediul. Legea confirmă, precizează și aplică obiectivele și scopurile naționale în 

domeniul dezvoltării durabile. La capitolul IV din Legea “Biodiversitatea “sunt menționate 

4. . PRACTICI EUROPENE 

 



anumite măsuri în vederea asigurării unei funcționării mai bune a ecosistemelor și a ameliorării 

calității apelor. 

4.2. GERMANIA  

Țara are  4557 situri SCI și 742 zone SPA, care este un număr foarte mare în comparație cu alte 

state membre. Pe de altă parte, multe dintre siturile propuse au o suprafță mică de aceea,  

procentul total al siturilor din rețeaua Natura acoperă 15,45% din teritoriul total al țării. În 

prezent, Germania a desemnat 34 de situri Ramsar  cu o suprafață totală de 868,226 de hectare. 

În Germania, nu există nici o legislație națională uniformă cu privire la planificarea gestionării 

ariilor protejate, bazându-se în principal pe aplicarea directă a directivelor europene.  Unele 

provincii aplică pe deplin metoda de planificare a managementului. În Saxonia, de exemplu, 

sunt pregătite planuri detaliate pentru gestionarea tuturor zonelor SCI și SPA. Alte provincii au 

adoptat o abordare diferită, și anume,  există  planuri de management doar pentru situri din 

NATURA 2000, în care pot apare contradictții sau sunt introduse contracte de protecție a 

mediului ca un instrument esențial pentru managementul ariilor protejate.   

 Competența privind protecția vieții sălbatice și a mediului, în Germania, este împărțită între 

guvernul  federal și provinciile. Tipurile de habitate sunt protejate printr-un regulament, 

aprobat prin modificarea din 1986 a Legii federale privind protecția mediului (1976). Trebuie 

luat în vedere faptul că legea federală permite provinciilor să scoată din regimul de protecție 

unele habitate, în cazul când efectele negative asupra zonei pot fi compensate sau când 

activitatea propusă este de o importanță publică  mai mare. 

În ultimi 60 de ani, aproape 57% din solurile turboase și bălțile din Germania au fost lichidate 

din cauza activităților agricole, lucrărilor de drenaj, exploatarea forestieră și urbanizarea.  

4.3. Grecia 

 

În Grecia unt înregistrate 241 de situri SCI și 202 de zone SPA. Zonele umede ocupă doar 0,4% 

din teritoriul  țarii. Țara a înregistrat 10 situri Ramsar  dintre care  șapte  sunt în "lista neagră" 

a Convenției ca situri  în care se întâmplă  sau s-ar putea întâmpla schimbări semnificative în 

mediul înconjurător. În general, rețeaua NATURA 2000 din  Grecia acoperă 27,2 % din teritoriul 

terestru și 6,1% din apele sale teritoriale și de aceea Grecia se plasează pe locul șase în Europa   

privind procentul de teritoriu aflat sub protecția rețelei Natura 2000. 

La sfârșitul anului 2014, a fost adoptată Strategia națională privind biodiversitatea  pentru 

perioada 2014-2029, fiind elaborat și aprobat și un plan de dezvoltare pe o perioadă de cinci 

ani. 

 



 În 2011 a fost adoptată  Legea 3937  privind biodiversitatea", care înlocuiește vechiul 

regulament din  1986. și asigură cadrul legislative  pentru protecția și gestionarea zonelor din 

Natura 2000. Legea are drept scop modernizarea și simplificarea procedurilor de conservare a 

biodiversității. Pentru fiecare zonă se prevede  elaborarea unui  plan de management pe cinci 

ani, care urmează să fie aprobat prin ordin al  Ministrului  Mediului. Planul de gestionare trebuie 

să includă o descriere a măsurilor organizatorice și operaționale necesare pentru conservarea 

zonelor și să stabilescă condițiile și restricțiile privind activitățile desfășurate în zonă. De 

asemenea, prin acest plan urmează să fie stabilite  prioritățile pentru punerea în aplicare a 

proiectelor, activităților și a măsurilor de protecție eficientă, gestionarea și regenerarea 

ecologică a zonelor protejate. Fiecare plan de management este insoțit  și de un plan de 

acțiune.  În mod separat, printr-un un decret preșidențial pot  fi desemnate zone protejate  cu 

statut special (de ex. zonele  umede) ,  managementul  și  conservarea al cărora fiind obiectivul 

unor studii sau rapoarte ecologice speciale. Măsurile  specifice pentru gestionarea și 

regenerarea ecologică a  zonelor umede sunt menționate  în Planurile naționale de gestionare 

a bazinelor hidrografice. 

Conform legislația în vigoare, precum și cea nouă, sunt prevăzute diverse forme de management 

a ariilor protejate: 

- Stabilirea organismelor de conducere pentru una sau mai multe zone, care sunt înregistrate 

ca persoane juridice private și acționează  sub supravegherea Ministerului mediului, energiei și 

schimbărilor climatice  1. 

- Repartizarea responsabilităților între autoritățile din sectorul administrației publice ; 

- Crearea unor birouri  speciale  de coordonare în cadrul autorităților regionale desemnate. 

Cel mai practicat este modelul de atribuire  a sarcinilor  consiliilor  de conducere, dar   deseori 

apare  o serie de probleme  ca suprapunerea responsabilităților  celor administrației publice, 

lipsa unui cadru operațional și financiar stabil. La sfârșitul anului 2014, au fost create 28 de 

organe de conducere  responsabile pentru 55 SACs  și 55 SPAs. Dintre toate ariile protejate doar 

două au  elborat și au aprobat planuri de management.  

Noua legislație și cadrul strategic prevăd instituirea unui Sistem național al ariilor  protejate 

pentru a înlocui organele  de administrare și celelalte forme de gestionare , care sunt aplicate 

în prezent și care nu reușesc să demonstreze  o eficiență suficientă. Încă sunt  în discuție 

structura și modul de funcționare a Sistemului național și până ar fi luată decizia finală, organele 

de administrare vor continua să-și  îndeplinească funcțiile atribuite. 

4.4. POLONIA 

Polonia a înregistrat 849 de situri SCI și 145 de zone SPA, rețeaua NATURA 2000  acoperând 20% 

din teritoriul țării .  



De  asemenea au fost înregistrate și 13 situri Ramsar, dintre care niciunul nu este pe “lista 

neagră “ a Convenției,  ca un sit în care se întâplă sau se pot întâpla schimbări semnificative în 

mediul înconjurător. 

Principalele autoritatăți responsabile pentru gestionarea rețelei NATURA 2000 sunt Direcția 

generală pentru protecția mediului  și Direcțiile regionale pentru protecția mediului . Alte 

autorități cu competențe importante sunt directorii planurilor naționale, Administrația 

maritimă și Direcțiile regionale ale pădurilor. Responsabilitățile și atribuțiile instituțiilor 

respective sunt stabilite în Legea privind protecția mediului. Direcția Generală monitorizează 

funcționarea zonelor, înregistrând datele necesare pentru asigurarea măsurilor de protecție a 

zonelor. Monitorizarea include formularea de recomandări și  îndrumări  pentru protecția și 

exploatarea zonelor din  Natura 2000, cerințele de definire a domeniului de acțiune privind  

protecția și funcționarea zonelor, precum și controlul planurilor de management și planurilor 

privind măsurile  de protecție ecologică în zonele din Natura2000. 

Directorii regionali coordonează funcționarea ariilor protejate în zona de responsabilitate și   

supraveghează majoritatea din siturile protejate. Managementul ariilor protejate care se 

suprapun, în întregime sau parțial parcurilor naționale,este efectuat de către administrația 

parcului respectiv. Administrarea zonelor maritime protejate din Natura 2000 este coordonată 

de biroul regional al administrației maritime din zona respectivă. 

Principalele instrumente pentru managementul zonelor din  Natura 2000 sunt  sistemul de 

evaluare a impactului asupra mediului și planificarea măsurilor de protecție. Fiecare zonă din 

Natura 2000 ar trebui să aibă un plan cu măsuri de conservare ecologică sau un plan de 

management. Planurile acestea sunt elaborate de către direciile regionale de protecție a 

mediului, parcurile naționale sau administrația maritimă. În general, în spațiul public polonez 

predomină atitudinea negativă față de Natura 2000, care   sîncă este percepută ca o barieră în 

calea dezvoltării comunităților locale.  Aceste sentimente negative sunt create, fără îndoială, 

încă de la început prin aplicarea modului de a impune soluții "de sus", fără inițierea unor 

consultări publice eficiente și oferirea părților interesate posibilitatea de a participa activ la 

soluționarea problemelor situri Ramsar.   

4.5. SCOȚIA 

În Scoția sunt  înregistrate 243 de situri SCI și 153 de zone SPA. În total rețeaua NATURA 2000  

acoperă 15% din teritoriul țării. În țară s-au  înregistrat 51de situri Ramsar și niciunul dintre ei 

nu este în "lista neagră" a Convenției ca locuri în care se întâmplă sau s-ar putea întâmpla 

schimbări semnificative în mediul. 

"Patrimoniul natural al Scoției" (Scottish Natural Heritage) este o structură guvernamentală, 

creată pentru a asigura conservarea mediului și a promova utilizarea și gestionarea durabilă a 

resurselor naturale. Organizația are șapte structuri regionale în întreaga țară, oferă consultări 

și îndrumari cu privire la managementul ariilor protejate și organizează de asemenea 

supravegherea și monitorizarea mangementului al ariilor protejate. 



 

"Patrimoniul natural al Scotiei"pune în aplicare programele pentru monitorizarea starea fiecărei 

zone. Ele sunt monitorizate pentru a determina dacă caracteristicile de interes de conservare 

ating scopurile specificate pentru zonă. Obiectivele sunt măsurabile și verificabile în mod 

obiectiv și în cazul, în care se constată că acestea nu sunt atinse, se îtreprind studii 

suplimentare, prescrierea unor    acțiuni corrective, se recomandă modificări la reglementare 

etc.Toate ariile protejate sunt incluse în programul de monitorizare. 

În zonele protejate sunt aplicate diverse scheme de finanțare a activităților și de  compensare  

a proprietarilor, de exemplu, prin granturi mici de la "Patrimoniul natural al Scoției", Programul   

pentru dezvoltarea rurală a Scoției, programul LIFE al Uniunii Europene etc. În unele cazuri, 

"Patrimoniul natural al Scoției", este autorizat să încheie acorduri cu proprietarii și utilizatorii 

de terenuri și să le compenseze costurile suplimentare sau pierderile în urma aplicării 

programului de management al zonei.  

4.6. MALTA 

In Scotland are registered 243 SCI areas and 153 SPA areas. Overall, the Natura 2000 network in 

Scotland covers 15% of the territory of the country[12]. The country recorded 51 "natural 

heritage of Scotland (Scottish Natural Heritage) is a Government entity created to ensure nature 

conservation and to promote the sustainable use and management of natural resources. The 

organization has seven regional structures throughout the country and provides advice and 

guidance on the management of protected areas, and also organize and supervision and 

monitoring of the management of protected areas. 

"Natural heritage of Scotland ' runs programs to monitor the status of each one of the zones. 

They are being monitored to determine whether the characteristics of conservation interest are 

achieving their objectives. Objectives are measurable and objectively verifiable and if it is 

found that is not achieved, further investigation is undertaken given the conduct of corrective 

action recommended changes in regulatory requirements, etc. All protected areas are included 

in the monitoring program. 

Various schemes are used to finance activities in the protected areas, as well as for 

compensation to owners for example by small grants from the "natural heritage of Scotland", 

financed by the rural development program in Scotland, from the LIFE program of the European 

Union, etc. In some cases, the "natural heritage of Scotland" is authorized to conclude 

agreements with owners and users of land and to compensate them for the additional costs or 

lost earnings as a result of the agreed program for Government in the territory. 

4.6. MALTA 

Rețeaua Natura 2000 în țară cuprinde 12,97% (234.00 km² ) din teritoriul insulei. În Malta sunt  

înregistrate  32 de zone SCI și 13 zone de SPA. În prezent, Malta are două situri desemnate ca 



zone umede de importanță internațională (situri Ramsar), a căror suprafață totală este de 16.00 

ha. 

În Malta, administrația specializată are un rol conducător în domeniul ecologic, precum și în 

procesul structurat de lucru cu părțile interesate la nivel local și național. Planurile de 

management ale ariilor protejate sunt pregătite în urma unor consultări publice extinse. De 

asemenea, pe parcursul perioadei de colectare a informațiilor pentru fiecare zonă protejată, 

sunt organizate ateliere de lucru cu părțile interesate. Anumite evenimente naționale și locale 

sunt folosite pentru organizarea unor expoziții publice interactive, jocuri de radio, și mese 

rotunde în scopul facilitarii și a încurajări cetățenilor să-și exprime opinia. După  elaborarea 

planurilor de management, urmează discuții publice privind  ultimilor variante, ceea ce 

reprezintă un pas oficial  spre finalizarea procesului. 



 
Recomandările din acest capitol  sunt  făcute în  baza constatărilor și a concluziilor 
 formulate la părțile anterioare ale studiului. 
 
5.1. RECOMANDĂRI SPECIFICE ȘI MĂSURI 
 
5.1.1. Zona protejată  „Zlatiata” 
• Urmărirea situației păsărilor de apă și a habitatelor, care fac obiectul   
protecției  și raportarea cu privire la eficiența acțiunilor întreprinse în vederea 
creșterii stadiului de conservare  a speciilor protejate; 
• Elaborarea unui plan de management pentru zona protejată; 
• Păstrarea culturilor cultivate  tradiționale pentru zonă, peizajului 
caracteristic și diversitatea  culturilor și a terenurilor; 
•  Menținerea unui minim de terenuri între 15-30 ha cu culture de iarnă, 
împrăștiate în zonă,   în vedera asigurării păsunatului  la 1000 de păsări de apă; 
•  Regenerarea  pădurilor naturale și a vegetației riverane; 
• Localizarea și eliminarea depozitelor de deșeuri ilegale; 
• Construirea unor pasaje pentru animale în timp ce reabilitează drumurile 
existente și  se construiesc  unele noi; 
• Urmărirea stării  speciilor și a habitatelor, care fac obiectul  conservării  cu 
privire la eficiența acțiunilor întreprinse în vederea creșterii stadiului de conservare 
al acestora; 
 
5.1.2. Zona Protejată „Insula lângă Gorni Tsibar“ 
 
În anul 2010, au început activitațile inițiate în vedera îmbunătățiri stării a zonei 
respective în cadrul proiectului internațional „Cross-border model for nature 
conservation and sustainable use of the natural resources along the 
Danube“"(Modelul transfrontalier pentru conservarea naturii și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale de-a lungul Dunării"), implementat de Societatea bulgară pentru 
protecția păsărilor (BSPB) prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria. 
 
Măsurile specifice necesare pentru conservarea zonei protejate includ următoarele: 
 
• Monitorizarea avifaunei; 
• Urmărirea stării  păsărilor de apă care sunt obiectul conservării și a habitatelor 
acestora; 
• Raportarea privind eficiența acțiunilor întreprinse  în vedera obținerii  unei 
stări ecologice favorabile pentru conservarea  speciilor protejate. 
 
 
5.1.3. Zona protejată „Pescăriile Orsoia“ 
 
• Menținerea echilibrului corespunzător  a apelor din bazinul pescăriilor; 

5. RECOMANDĂRI 



• Păstrarea  metodelor  extensive de creștere a peștelui; 
• Menținerea anuală unui nivel minim de apă (70 cm), în cel puțin 80% din 
teritoriul total al pescăriilor; 
• Urmărire stării speciilor care fac obiectul conservării și a habitatelor acestora; 
 
• Monitorizarea eficienței  acțiunilor întreprinse în vedera  atingerii unui stadiu 
de protecție ecologică favorabilă.  
 
5.1.4. Zona protejată „Insula Ibisha“ 
 
În viitor, urmează să fie elaborat un Plan de management al rezervației naturale 
"Ibisha". În acest scop, Societatea BSPB desfășoară o monitorizare a păsărilor. 
 
Măsurile specifice necesare pentru conservarea zonelor protejate prevăd 
următoarele: 
 
• Protecția habitatelor costiere; 
• Limitarea tăierii forestiere ; 
• Limitarea plantării unor specii de arbori și arbuști invazive, precum și 
înlocuirea treptată a culturelor forestiere existente cu  specii  alogene; 
• Regenerarea pădurilor inundabile; 
•  Studiu de fezabilitate pentru regenerarea mlaștinilor la Dolni Tsibar, 
jud.Montana, asigurarea și menținerea locurilor de devărsare la Gorni Tsibar (între 
digurile de pe malul drept al râului Tsibritsa și  cele de pe malul Dunării), care sunt 
cele mai bune locuri de hrănire a păsărilor din colonia de stârci; 
• Monitorizarea populațiilor de pești,  controlul  pescuitului; 
• Limitarea activitîților de extracție a materialelor  inerte din albia Dunării și 
de asemena a construcțiilor  în zona riverană ; 
•   Menținerea unui regim constant al apelor, luarea unor măsuri de optimizare 
a capacității de navigație,  potrivite cu scopurile ecologice în zonă.   
 
5.1.5. Zona protejată „Balta Tsibar“ 
 
•   Restabilirea regimului hidrologic natural al bălții asigurând în acest mod 
funcționarea deplină a  zonei umede; 
• Urmărirea stării speciilor și a habitatelor în vederea conservarării favorabile a 
acestora. 
 
5.1.6. Zonă protejată „Insula Golia“ 
 
• Reîmpădurirea cu specii indigene în locul speciilor alogene; 
• Urmărirea stării speciilor și a habitatelor care fac obiectul conservării. 
 
5.1.7. Zona protejată „Orsoia“ 
 
 
• Îmbunătățirea calității a apelor Dunării prin construirea de stații de epurare a 
apelor uzate.; 
 



• Limitarea corecțiilor a curentului, precum și activităților de drenaj în zonele 
umede riverane; 
• Restricționarea defrișării vegetației riverane și împădurirea cu specii 
introduse atipice; 
• Împădurirea cu vegetație naturală (plop alb, salcie albă) în vederea 
consolidării  malurilor și a creării unei zone tampon între fluviul și terenurile 
agricole; 
•  Menținerea regimului de hidratare și a pășunatului în limitele admisibile. 
 
 
5.1.8. Zona protejată „Cozlodui“ 
 
• Reducerea efectelor nocive cauzate de despăduriri; 
Încetarea defrișărilor ilegale; 
• Sprijinirea regenerării naturale a pădurilor; 
• Încurajarea pășunatului într-un mediu controlat, deoarece lipsa completă de 
pășunat poate duce la dezvoltarea arbuștilr și a copacilor,  care vor modifică aspectul 
natural al zonei protejate. 
 
5.1.9. Zona protejată „Tsibar“ 
 
• Reglementarea cantitatăților optimale de pășunat bovin per unitate de 
suprafață și utilizarea regulată a pășunilor; 
• Controlul asupra speciilor invazive; 
• Interdicția de a exploata materiale inerte și de a ara în habitatele din zonă; 
• Realizarea unor măsuri de conservare și regenerare; 
• Restabilirea legăturii cu fluviul și bălțile riverane existente anterior. 
 
 
5.1.10. Zona protejată „Ostrovsca stepă  Vadin “ 
  
• Analizarea și reevaluarea teritoriului ocupat de acel unic habitat, din cauza 
unor discrepanțe semnificative, observate între valorile din Formularul standard și 
situația reală; 
• Stimularea regenerarăriinaturale, din cauza numărului mare de terenuri 
incendiate; 
• Curățarea  zonelor cu arbuști și specii invazive. 
 
5.1.11. Zona protejată „Ostrov“ 
 
• Întrepriderea unor măsuri de conservare și regenerare; 
• Elaborarea unui plan de acțiuni împotriva eutrofizării privind habitatelor în 
zona protejată; 
• Reducerea zonelor cu macrofite și crearea unor suprafețe de apă    ("oglinzi 
de apă"); 
• Reconectarea efectivă a zonei protejate cu fluviul Dunărea. 
 
 
5.1.12. Zona protejată „Răul Ogosta“ 
 



• Măsurile în vederea păstrării integrității pădurilor, optimizarea 
managementului acestora și a sprijinirii regenerării naturale, în scopul de a  reduce 
tendințele negative cu privire la structura de vârste a pădurilor și a lipsei de lemn 
uscat. 
 
5.1.13. Zona protejată „Archar“ 
• Reglementarea pășunatului; 
• Încetarea  extragerii de materiale inerte; 
• Controlul asupra pătrunderii speciilor de plante invazive; 
• Extinderea viitoare a teritoriului zonei protejate în scopul de  
• a cuprinde parte mai mare din habitatele existente. 
 
5.1.14. Zona protejată „Insulele Cozlodui“ 
 
• Reducerea efectelor nocive cauzate de exploatarea forestieră, lichidarea 
defrișărilor ilegale; 
• Sprijinirea regenerării naturale a acestora; 
• Controlul permanent asupra răspândirii speciilor invazive; 
• Menținerea unui regim hidrologic normal al Dunării. 
 
5.1.15. Zona protejată „Insula Bliznatsi“ 
 
• Menținerea unui regim de scurgere a apelor, apropiat de cel natural ; 
• Reducerea eutrofizării și a poluării; 
• Menținerea în viitor a pădurilor fără defrișare și gospodărirea acestora 
conform metodelor moderne în practica forestieră,     
• Limitarea și controlul răspândirii speciilor atipice pe teritoriuluiul zonei 
protejate. 
 
  
5.1.16. Zona protevată „Insula Kutovo“ 
  
• Reducerea efectelor nocive cauzate de exploatarea forestieră, încetarea  
defrișărilor  ilegale; 
• Sprijinirea regenerării naturale a acestora; 
• Controlul permanent asupra răspândirii speciilor invazive; 
• Menținerea unui regim hidrologic normal al Dunării. 
 
 
 5.2. RECOMANDĂRI SPECIFICE PENTRU ZONELE UMEDE 
 
5.2.1.  Exemple de impact pozitiv al activității umane 
 
1. Crearea unor zone umede artificiale. 
2. Utilizarea economică a zonelor umede care crează condiții de menținere a unui 
regim favorabil al apelor. 
3. Bunele  practici ecologice  în alte părți ale bazinului hidrografic care limitează 
eroziunea și  sedimentarea , fluxul de elemente biogene, reducerea poluării, etc. 
 
5.2.2. Exemple de impact negativ al activității umane  



 
1. Activitățile de drenaj în zonele inundabile, bălțile și albiile vechi, întreruperea 
legăturilor naturale / coridoarele ale zonelor umede cu  alte suprafețe de apă, 
conversia zonelor umede în terenuri arabile. 
2. Modificările regimului de apă din cauza lucărilor hidrografice și alte modificări 
hidromorfologice  a  suprafețelor de apă naturale. 
3. Poluarea de natură industrială, agricolă, etc. 
4. Fluxul de sedimente și elemente biogene. 
5. Abandonarea zonelor umede artificiale sau cele naturale 
6. Braconajul și perturbarea avifaunei și a altor grupuri de animale. 
7. Schimbările climatice. 
 
 
5.3. RECOMANDĂRI ORIZONTALE 
 
• Aplicarea eficientă a câtorva regimuri de protecție în același timp, 
 (de ex.Legea privind biodiversitatea, Directiva păsări și Directiva   habitate, 
reglementarea acestora cu privire la Natura 2000, Convenția de la Ramsar, Legea 
ariilor protejate, etc.).Toate acestea impun o coordonare instituțională bună, 
precum și o aliniere a obiectivelor și a metodelor cu acordul tuturor părțillor 
implicate.Planurile de management ale zonelor protejate reprezintă principalul 
instrument pentru atingerea acestui obiectiv. 
• Inițierea elaborării planurilor de management pentru zone cu participarea 
activă a tuturor părților interesate. Legea prevede că  
propunătorii planurilor de management pot fi instituțiile  de stat, municipalitățile 
sau organizațiile neguvernamentale.Toate acestea trebuie singure să-și asigure 
finanțarea elaborării și a îndeplinirii planului. Resersele finaciare pentru asemenea 
activități pot fi asigurate prin proiectele finanțate prin progamul “Mediu“, Programul 
de cooperare transfrontalieră Bulgaria – România, programul”LIFE“al UE, etc.  
• Promovarea principiilor rețelei ecologice Natura 2000, serviciile ecosisteice și 
beneficile pentru comunitatea locală prin conservarea și întreținerea zonelor 
protejate. 
• Promovarea dezvoltării serviciilor ecosistemice prin diferite forme de 
educație de mediu sau proiecte demonstrative mici și diseminarea rezultatelor 
acestora. 
•   Depunerea unor eforturi în vederea stabilirii și formării unei rețele de 
voluntari locali (după exemplul Grecei), promovarea conștiențizării publicului și 
implicarea acestuiaîn identificareași soluționarea  problemelor  (inclusiv poluarea 
rezultă din activitatea umană). 
• Întreprinderea unor măsuri de întărire a parteneriatelor deja existente și 
crearea unor noi, de exemplu, prin implementarea proiectelor comune și crearea 
unor grupuri de lucru commune în vederea managementului zonelor protejate 
transfrontaliere. 
•   Valorificarea potențialul turistic al zonelor protejate prin planificarea 
capacității și a mijloacelor de reglementare a fluxul turistic, precum și   construirea 
unei infrastructure turistice interactive în condiții ecologice optimale. 
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