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I. INFORMAȚII GENERALE
Despre proiect
Prezentul Ghid pentru conservarea biodiversității a fost realizat în cadrul proiectului “Management eficient
în siturile Natura 2000: ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234
și rezervația Stânca Ștefănești”, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructura Mare 2014 – 2020.
Proiectul este implementat de Fundația Corona Iași în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului
Botoșani, în perioada 01.08.2017 – 15.04.2020.
Obiectivul general al proiectului este: creșterea gradului de protecție și conservare a speciilor și
habitatelor de interes conservative din 4 situri Natura 2000 din județul Botoșani: ROSCI0276Albești,
ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni, ROSCI0234 și rezervația Stânca Ștefănești, prin
realizarea și aprobarea Planurilor de management pentru aceste situri.
Despre biodiversitate
Biodiversitatea – varietatea vieţii pe Pământ – ne face planeta
locuibilă şi frumoasă. Mulţi dintre noi găsim în mediul natural
plăcere, inspiraţie sau recreere. De asemenea, mediul
înconjurător ne oferă hrana, energia, materiile prime, aerul şi
apa – elementele care fac posibilă viaţa de zi cu zi şi pe care se
bazează sistemele noastre economice. Totuşi, în ciuda valorii sale
unice, adesea uităm să apreciem natura. Numeroase ecosisteme
naturale se confruntă cu o presiune tot mai mare, ceea ce le face
să funcţioneze mai puţin eficace sau chiar să fie ameninţate cu
dispariţia. Acest fenomen, numit pierderea biodiversităţii, se
întâlneşte mult prea des.

IMPORTANT!!!

Ţinta principală a Strategiei Europene a Biodiversităţii până în anul 2020
este stoparea scăderii biodiversităţii şi degradării ecosistemelor. În prezent
în Europa doar 17% dintre habitate şi 11% dintre ecosistemele cheie
protejate de legislaţia europeană sunt în stare favorabilă de conservare.
Despre NATURA 2000
Natura 2000 este o reţea ecologică europeană compusă din situri
desemnate pe criterii pur ştiinţifice, reţea dezvoltată pe baza a două
directive ale Uniunii Europene: Directiva “Habitate” şi Directiva “Păsări”.
În ultimii 25 de ani, Uniunea Europeană a construit o reţea formată din
26 000 de zone protejate pe teritoriul său, suprafaţa totală a acestora
depăşind 850 000 km2.

STIAȚI CĂ…

…în România au fost declarate 606 situri Natura 2000 cu o suprafață de
cca 85262.67 km2?
…în județul Botoșani au fost declarate 16 situri Natura 2000, cu o
suprafața de cca 495,38 km2?
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II.DESCRIEREA SITURILOR
II.1 Situl ROSCI0276Albești
Situl ROSCI0276Albești este inclus în reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, fiind declarat sit de
importanţă comunitară (SCI), conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 46/2016 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Suprafața acestui sit este de 148,7 ha.
Custodele acestui sit este Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).
Localizare: se află situat în partea de nord est a României, pe teritoriul administrativ al comunei Albești,
județul Botoșani. În cadrul județului, situl este amplasat în partea de SE, la aproximativ 50 km de municipiul
Botoșani.

Descrierea
habitatelor

Descrierea
faunei

Clase de habitat
N07Mlaștini, turbării
N12Culturi(teren arabil)
N14Pășuni

Denumire științifică
Spermophilus citellus
(popândăul)

Pondere (%)
0,7
2,68
96,62

Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Anexa II a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG
57/2007
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Fotografii din sit realizate în timpul studiilor efectuate pe teren.
II.2 ROSCI0417Manoleasa
Situl ROSCI0417Manoleasa este inclus în reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, fiind declarat sit
de importanţă comunitară (SCI), conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 46/2016 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Suprafața sitului este 103 ha.
Localizare: în partea de nord est a României, pe teritoriul administrativ al comunei Manoleasa, județul
Botoșani. În cadrul județului, situl este amplasat în partea de est, la aproximativ 62 km de municipiul
Botoșani.
Custodele acestui sit este Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Clase de habitat
Descrierea
habitatelor

Descrierea
faunei

Pondere (%)

N12Culturi(teren arabil)
N14Pășuni
Denumire științifică
Spermophilus citellus
(popândăul)

2.57
97.39

Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Anexa II a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG 57/2007
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Fotografii din sit realizate în timpul studiilor pe teren
II.3 ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni
Situl ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni este inclus în reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, fiind
declarat sit de importanţă comunitară (SCI), conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.
46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță
comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Suprafața sitului este de 103 ha.
Localizare:în partea de nord est a României, pe teritoriul administrativ al comunei Cordăreni, județul
Botoșani. În cadrul județului, situl este amplasat în partea centrală, la aproximativ 58 km de municipiul
Botoșani.
Custodele acestui sit este Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).
Descrierea
habitatelor

Descrierea
faunei

Clase de habitat

Pondere (%)

N12Culturi(teren arabil)
N14Pășuni

Denumire științifică
Spermophilus citellus
(popândăul)
Bombina bombina
(buhai de baltăcu burtă
roșie)

5.22
94.78

Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007
Anexa II a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG
57/2007
Anexa II a Directivei 92/43/CEE, Anexa 3 și 4A OUG
57/2007
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Fotografii din sit realizate în timpul studiilor efectuate pe teren.
II.4 ROSCI0234 Rezervația Stânca Ștefănești
Situl ROSCI0234Stânca-Ștefănești este inclus în reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, fiind declarat
sit de importanţă comunitară (SCI), conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1964/2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat și completat ulterior.
Suprafața sitului este de 0,3 ha.
Localizare: în partea de nord est a României, pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești, la aproximativ
1 km de satul Stânca, județul Botoșani. Situl se suprapune peste rezervația naturală Stânca-Ștefănești. În
cadrul județului, situl este amplasat în partea de est, la aproximativ 61 km de municipiul Botoșani.
Custodele acestui sit este Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP).

Clase de habitat
Descrierea habN06Râuri, lacuri
itatului
N07Mlaștini, turbării

Pondere în %
18.69
81.31
IMPORTANT!!!

Situl se află în zona de graniță unde nu sunt activități economice sau de altă natură, ci numai activități
de pază, control și dirijare a traficului de persoane care se desfășoară doar pe căile de intrare și ieșire
din România și Republica Moldova.
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Fotografii din sit realizate în timpul studiilor efectuate pe teren.
Situl ROSCI0234Stânca-Ștefănești este reprezentat de un tip de habitat de interes comunitar prioritar
6110 *Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso- Sedion albi, în care vegetează o serie de specii
importante de floră, unele endemice. Situl include rezervația naturală RONPA0243Stânca-Ștefănești,
declarată prin Legea nr 5/2000, cu modificările și completările ulterioare. În rezervație vegetează specia
floristică Schiwereckia podolica, endemism național.

NU UITATI!
15 martie – 15
aprilie
Luna Pădurii

22 aprilie

22 mai

5 iunie

Ziua Pământului

Ziua Biodiversității

Ziua Mondială a
Mediului

III.IMPORTANŢA ARIEI/ZONEI PROIECTULUI PENTRU BIODIVERSITATE
ŞI/SAU PENTRU CONSERVAREA SPECIILOR/TIPURILOR DE HABITATE
Siturile au o importanţă prioritară în vederea conservării populaţiilor de popândău(Spermophilus
citellus), a speciei buhai de baltă cu burta roșie (Bombina bombina) și a habitatului de interes comunitar
prioritar Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso- Sedion albi.
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IV. DESCRIEREA SPECIILOR SI HABITATULUI DE IMPORTANȚĂ COMUNITAR
IV.1 Spermophilus citellus, cod 1335
Denumire populară: popândău, şuiţă, ţastar

Este un rozator de talie mijlocie (max. 22 cm), acoperit de o blană de culoare gălbuie; capul este mic
şi teşit, pavilioanele urechilor sunt mici, iar membrele şi coada sunt scurte.
Popândăul are un habitat foarte specific, anume cel de stepă, cu vegetaţie ierboasă joasă şi foarte joasă
(păşuni şi suprafeţe cu sol bine drenat), unde-şi face galeriile. Pentru galerii caută taluzurile, haturile,
digurile, pantele domoale. A fost semnalat şi în terenuri cultivate, mai ales cu plante perene (pentru a
preîntâmpina riscul distrugerii galeriilor).

Stiați că..
…popândăul evită pădurea şi zonele cu vegetaţie înaltă,
preferând zonele cu vegetaţie ierboasă joasă şi foarte joasă?

Popândăul este o specie diurnă, cu maxim de activitate dupa amiaza. Este o specie teritorială,
mărimea teritoriului fiind foarte variabilă. Galeriile sunt temporare şi permanente (galerii de iernare).
Este o specie omnivoră, care se hrănește cu seminţe, rădăcini, flori, muguri, etc. Nu isi aduna rezerve
pentru iarna deoarece hiberneaza. Perioada de hibernare este determinata de factorii climatici. Atunci
cand temperatura aerului începe să scadă sub 15 C, indivizii nu mai părăsesc cuibul. Primii care intră în
hibernare sunt adulţii, iar hibernarea se face în grupe de până la 5 indivizi. Trăieşte în colonii, fiecare
individ având galerie proprie. Galeriile sunt foarte diferite ca arhitectură, depinzând foarte mult de tipul
de sol, condiţiile de mediu, densitatea populaţiilor şi vârsta individului. Se disting două tipuri de galerii:
galeriile temporare - superficiale (la o adâncime de 30 cm) şi galeriile permanente – pentru hibernare, cu
o structură mai complicată şi situate la o adâncime de până la 2 m.
Suprafeţele preferate de popândău în acest sit sunt pajiştile şi pârloagele vechi pe care pasc bovine şi
ovicaprine.

IMPORTANT!!
În prezent specia este declarată periclitată în Romania datorită diminuării suprafețelor de pășune
cu vegetație scurtă, prin modificarea modului de utilizare a acestor terenuri, fapt care determină
fragmentarea accentuată a populațiilor de popândău.
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Ştiaţi că…
…popândăul îşi dublează greutatea pe timpul verii?
Acesta pe timpul verii mănâncă foarte mult, pentru ca
mai apoi când se trezesc din hibernare să rămână cu
greutatea iniţială. Pe perioada hibernării funcţiile vitale
sunt reduse la minim.
Popândăul este un animal activ care consumã în general
părţile verzi ale plantelor, rãdãcini, seminţe, precum şi
insecte, melci si râme.

IV.2Bombina bombina, cod 1188
Denumire populară: buhai de baltă cu burta roșie

Buhaiul de baltă cu burta roșie este o specie de talie mică, de dimensiuni reduse având lungimea de
4-5 cm. Partea dorsală a corpului, acoperită de negi, este de culoare cafenie-cenușie, cu pete de culoare
închisă (verzui sau brun-negicioase). Partea ventrală a corpului este neagră, cu pete mici albe și pete mari
colorate de la portocaliu până la roșu.
Perioade critice sunt cele de migrație (primăvara și toamna), când este posibil ca indivizii să
traverseze șosele/ alte drumuri de acces, dar și în tot decursul anului în cazul unor impacte grave asupra
habitatelor în care trăiesc și se reproduc indivizii speciei.
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Preferă ca habitat bălţile de dimensiuni mai mari, permanente sau semipermanente, cu vegetaţie
palustră bogată, zone mlăştinoase, dar şi ape încet curgătoare (izvoare, canale de irigaţie). Este activă
la temperaturi cuprinse între 10 şi 30° C. Se retrag pe uscat pentru hibernare în perioada septembrie octombrie. Iese din hibernare în perioada martie aprilie, când intră în apă pentru reproducere.
Hrana constă din animale acvatice, dar și din tot felul de insecte de uscat.
Are puțini dușmani, datorită glandelor veninoase din negii pielii care secretă un lichid alb, vâscos,
cu miros acid, iritant. Cu toate acestea șerpii de apă îl mănâncă. În caz de pericol se ascund în mâlul de pe
fundul apei. Dacă este surprins pe uscat, ia o poziție de apărare cu abdomenul viu colorat răsturnat în sus,
corpul rigid, îndoit convex, picioarele anterioare acoperindu-i ochii; sensul acestui reflex este să simuleze
moartea, fiind totodată și un semnal pentru eventualul predator că este o specie necomestibilă, veninoasă.
Starea de conservare a speciei în situl ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni este Nefavorabilă-inadecvată.
IV.3 Habitate de importanță comunitară: clasa de habitate Pajişti şi tufărișuri
1.Habitatul 6110*Pajişti rupicole calcifile sau bazifile din Alysso-Sedion albi din situl ROSCI0234
Stânca-Ștefănești, ocupă aproximativ 1% din suprafața sitului. În România, habitatul este răspândit pe
coline în Transilvania, Banat, Oltenia, pe suprafețe relativ restrânse de aproximativ 1–3 ha, și pe dealul
Punari, sat Stânca, comuna Ștefănești, județul Botoșani, pe suprafața de sub 1 ha. În compoziția floristică
a habitatului întâlnim specia rară Schivereckia podolica, ce are limita vestică a arealului în acest sit.
Suprafața habitatului în sit este de cca 100mp. Un rol determinant pentru acest tip de habitat îl are
substratul calcaros, depozitele de loess și stratul vegetal pe care este instalată vegetația pionieră xerofilă.
Din analiza rezultatelor “Studiului Ştiinţific de evaluare a starii de conservare a speciilor” din cadrul
ROSCI0234Stânca-Ștefănești realizat în cadrul proiectului, se poate concluziona că starea actuală de
conservare a habitatului 6110 este favorabilă.
2.Habitatul 40AO Tufişuri subcontinentale peri-panonice din situl ROSCI0234Stânca –Ștefănești.
3.Habitatul 62C0*Stepe ponto-sarmatice din siturile ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa,
ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni este favorabil speciei Spermophilus citellus, fiind xero-termofil, cu pajişti
stepice. În situl analizat, aceste pajişti sunt intens păşunate. Starea actuală de conservare a habitatului
62C0 este favorabilă.
V. PRESIUNILE ACTUALE CU IMPACT LA NIVELUL ARIEI NATURALE PROTEJATE
•

pășunatul intensiv în amestec de animale
(vaci, oi), contribuie la degradarea solului;

•

drumuri, poteci, care produc fragmentarea
habitatului;

•

abandonarea
tufărişuri)

•

depozitarea
menajere

•

cosirii

(vegetaţie

necontrolată

a

înaltă,

deșeurilor

existența prădătorilor (câini fără stăpân)

•

procese de eroziune a solului, favorizate de
suprapășunat în amestec de animale;

•

prezența stânelor în situri implică modificarea
structurii solului, depozite de resturi
menajere, excremente, acumulare de azot
în sol, zgomot, câini, etc. Pe termen lung
prezenţa stânelor implică şi schimbări în
vegetația zonei;
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VI. MĂSURILE DE CONSERVARE PENTRU SPECII ȘI HABITATE
VI.1.Măsurile de conservare pentru speciile: Spermophilus citellus (popândău) din siturile
ROSCI0276Albești, ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni şi Bombina bombina (buhai
de baltă cu burtă roșie) din situl ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni sunt următoarele:
•
Îmbunătățirea calității habitatelor pentru speciile Spermophilus citellus (popândău) şi Bombina
bombina (buhai de baltă cu burtă roșie);
•
Instituirea unui regim rațional de pășunat pe suprafața siturilor și evitarea suprapăşunatului în
zonele limitrofe siturilor;
•

Combaterea eroziunii solului pe suprafața siturilor;

•
Extinderea măsurilor de conservare şi în zonele limitrofe siturilor, unde se află părţi din populaţiile
celor două specii;
•
Menținerea zonelor umede în situl ROSCI0317 Cordăreni –Vorniceni, favorabil speciei Bombina
bombina și interzicerea desecării suprafețelor umede și acoperite de apă;
•
Crearea și întreținerea unor bălți în scopul coerenței biotopurilor pentru specia Bombina bombina
(buhai de baltă cu burta roșie);
•

Interzicerea incendierii vegetației;

•

Interzicerea utilizării îngrășămintelor chimice în situri;

•
Monitorizarea periodică a stării de conservare pentru speciile Spermophilus citellus (popândău) şi
Bombina bombina (buhai de baltă cu burtă roșie).
VI.2.Măsurile de conservare pentru habitatul 6110*Pajişti rupicole calcaroase sau bazofile cu
Alysso- Sedion albi din situl ROSCI0234 Stânca-Ștefănești sunt următoarele:
•

Stoparea invaziei speciilor lemnoase prin defrişare;

•

Evitarea activităților de extragere și călcare repetată a speciilor (ruperea necontrolată de plante);

•

Controlul accesului animelelor ierbivore pe suprafața habitatului;

•

Interzicerea exploatării rocii la suprafață;

•
Eliminarea speciilor de arbuști de pe substratul calcaros și menținerea litierei la aproximativ 2 cm
grosime;
•
Îmbunătățirea cunoștiințelor despre regenerarea comunităților și speciilor de plante caracteristice
habitatului 6110*Pajiști rupicole calcaroase sau bazofile cu Alysso- Sedion albi la nivelul factorilor de
interes.
VI.3 Măsurile de conservare pentru habitatul 62C0*Pajiști ponto-sarmatice din ROSCI0276Albești,
ROSCI0417Manoleasa, ROSCI0317Cordăreni-Vorniceni sunt următoarele:
•
păstrarea modului de folosinţă actual al terenurilor, cu menţinerea metodelor tradiționale de
păşunat şi/sau cosit;
•

evitarea păşunatului intens al pajiştilor, în toate anotimpurile;

•
conservarea acestui tip de habitat natural, datorită existenţei unor specii de plante şi animale
menţionate în Directiva Habitate 92/43/EEC;
•

limitarea impacturilor antropice;

•

regenerarea pajiştilor să se facă doar pe cale naturală;

•

interzicerea cu desăvârşire a utilizării îngrăşămintelor de sinteză sau a fertilizanţilor;

•

evitarea extinderii terenurilor arabile din sit pentru a face loc culturilor agricole.
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STIAȚI CĂ...
.. tăierea unui brad durează un minut, dar ca să ajungă la maturitate, bradului îi sunt necesari 60-80 de
ani?
... un hectar de pădure de conifere captează anual 50 de tone de dioxid de carbon şi eliberează, în
acelaşi timp, 25-30 tone de oxigen?
...o tonă de hârtie reciclată salvează 17 arbori şi 7000 de litri de apă?
SFATURI PENTRU FIECARE
•

Participă la activitățile desfășurate pentru marcarea Zilei Internaționale a Biodivesității;

•

Ai grijă de florile și de plantele din clasă. Ele îți dau oxigen;

•

Nu arunca deșeuri la întâmplare;

•

Plantează un copac și ai grijă de el;

•

Ai grijă de spațiul verde din curtea școlii.

•

Colectează selectiv deșeurile.

•

Participă la acțiuni de ecologizare organizate de școală.

•

Protejează animalele pe cale de dispariţie! Află care sunt acestea în zona în care trăieşti!

•

Organizează excursii împreună cu colegii sau familia ta şi descoperă frumuseţile naturii şi aerul
curat!
Completați rebusul și veți afla numele unei specii protejate la nivel european.

ZIUA MONDIALĂ A....
1.

22 aprilie

2.

21 iunie

3.

22 martie

4.

10 mai

5.

16 septembrie

6.

22 mai

7.

6 octombrie

8.

5 iunie

Soluția rebusului:

8. Mediului
7. Habitatului
6. Biodiversității
5. Ozonului
4. Păsărilor
3. Apei
2. Soarelui
1. Pământului
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Partener în cadrul proiectului este

Date de contact:

AGENȚIA
PENTRU
PROTECȚIA
MEDIULUI
BOTOȘANI

Municipiul Botoșani
b-dul Mihai Eminescu nr. 44
tel. 0231.584136
fax.0231.584139
office@apmbt.anpm.ro
http://apmbt.anpm.ro/
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