Seturile de măsuri de management pentru speciile
Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola

Necesitatea elaborării seturilor de măsuri de management
Castorul, vidra şi nurca sunt mamifere semiacvatice cu o însemnătate deosebită în
cadrul ecosistemelor acvatice, motiv pentru care au fost considerate specii de animale de
interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea zonelor speciale de habitate şi
sunt menționate în Anexele 2 și 4 a Directivei Consiliului Europei 92/43EEC.
Elaborarea seturilor de măsuri de management pentru speciile: Castor fiber, Lutra lutra
şi Mustela lutreola, este indispensabilă în cadrul eforturilor depuse la nivel european în
vederea protejării şi conservării biodiversităţii şi patrimoniului natural.
Prin activităţile derulate în cadrul proiectului “Elaborarea seturilor de măsuri de
management, la nivel naţional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola“
s-a contribuit esențial la actualizarea informațiilor științifice cu privire la speciile Castor fiber,
Lutra lutra şi Mustela lutreola, la identificarea măsurilor de management şi a unor soluţii a
căror implementare favorizează menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare a acestor
specii la nivel naţional.

Cadrul legislativ general
Seturile de măsuri de management au fost elaborate în concordanță cu cadrul legislativ
național și european:
 Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și
completările ulterioare.
Scopul acestui act normativ îl constituie garantarea conservării și utilizării durabile a
patrimoniului natural, obiectiv de interes public major și componentă fundamentală a strategiei
naționale pentru dezvoltare durabilă, și a fost emis având în vedere satisfacerea necesității
urgente de compatibilizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul
protecției naturii, ținând cont de faptul că prevederile Directivei 2009/147/CE a
Parlamentului European privind conservarea păsărilor sălbatice și Directivei
Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică, forma consolidată au fost transpuse în legislația
națională.
Potrivit Art 4, Al. 9 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările și completările
ulterioare starea de conservare a unei specii reprezintă totalitatea factorilor ce actionează
asupra unei specii și care pot influența pe termen lung distribuția și abundenta populațiilor
speciei respective.
Starea de conservare poate fi considerată favorabilă dacă sunt întrunite cumulativ
următoarele condiții:
a) datele privind dinamica populațiilor speciei respective indică faptul că aceasta se menține
și are șanse să se mentină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural;
b) arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;
c) există un habitat suficient de vast pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen
lung;
 În afara evaluării condițiilor descrise mai sus în analiza stării de conservare au fost utilizate și
principalele elemente cuprinse în formularul de raportare al Art. 17 al Directivei 92/43/CEE,
și respectiv notele explicative şi Ghidul, draft final, iulie 2011” (”Assessment and reporting
under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory Notes & Guidelines, Final draft, July
2011”).
 De asemenea au fost luate în considerare prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.
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Setul de măsuri de management pentru specia Castor fiber
1. ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ:
Ordinul: Rodentia
Familia: Castoridae
Genul: Castor
Taxonomia interspecifică. Din cele 2 specii ale
genului Castoridae, pe teritoriul României există
specia Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Specia: Castor fiber (Linnaeus, 1758)
Cod Natura 2000: 1337
2. ISTORICUL SPECIEI:
Castorul sau brebul (cum era cunoscut în trecut) a dispărut din fauna ţării noastre la
sfârşitul secolului al XIX-lea (Ionescu și col. 2010), ultima atestare documentară datând din
anul 1824. Cauza principală care a condus la acest fapt este intervenţia antropică prin
vânătoarea fără oprelişti, dar şi ca urmare a modificării habitatelor speciei, zonele umede cu
arbori de esenţă moale (zăvoaie cu plop şi salcie) fiind reduse semnificativ prin „asanare” sau
pentru a fi „redate agriculturii”;
Ideea de reintroducere a brebului în România a apărut în 1994, în timpul unor discuții
cu experți ai Universității din Munchen, materializându-se în perioada 1998-2003 prin
importarea unui număr total de 182 castori (sub formă de donație) provenind din landul
Bavaria, Germania, fiind eliberaţi în habitate favorabile din bazinele râurilor Olt, Mureş şi
Ialomiţa (91+56+35) (Ionescu si col., 2010). Acţiunea de reintroducere a avut trei faze analiza oportunităţii, determinarea zonelor favorabile pentru reintroducere şi repopularea.
În prezent, populațiile de castor din România sunt repartizate în bazinele râurilor Olt,
Mureș și Ialomița conform hărții din figura 1.

Figura 1. Distribuția castorului în România
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3. BIOLOGIA ȘI ECOLOGIA SPECIEI
Castorul este un animal semiacvatic, cu multiple adaptări anatomice care îi facilitează
explorarea cu succes a mediului acvatic. În apă, postura castorului este hidrodinamică,
propulsându-se cu ajutorul labelor din spate şi al cozii.

Figura 2. Exemplar juvenil

Figura 3. Incisivii

Greutatea unui exemplar adult variază, în general, între 18 şi 30 (excepțional 35)
kilograme, iar lungimea corpului cu tot cu coadă este de 70 - 120 cm.
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Corpul este compact, extremitățile fiind reduse în raport cu lungimea totală, adaptare
importantă pentru menținerea temperaturii corpului în perioada rece.
Blana, formată din două tipuri de păr, ajută la izolarea termică. Părul mărunt al blănii
este moale, extrem de dens şi poate atinge 2 - 3 cm lungime. În schimb, părul protector este
gros şi lung, ajungând la 5 - 6 cm lungime. Culoarea părului protector variază de la negru la
cenuşiu, în timp ce părul mărunt este brun-roşcat. La scufundare, un strat de bule de aer este
reţinut în blană, îmbunătăţind izolarea termică a corpului. Pentru impermeabilizarea blănii, este
folosită secreţia grasă a glandelor pereche perianale. Castorii năpârlesc o singură dată pe an, în
timpul verii.
Capul, uşor alungit, se continuă
cu gâtul scurt şi musculos. Urechile,
mici, amplasate în partea superioară a
capului, se închid în timpul deplasării
submerse, la fel ca și nările.
Vederea este slabă, castorul bazânduse pe simțul mirosului și auz care sunt
bine dezvoltate.
Formula dentară este I 1/1, C 0/0, Pm
1/1, M 3/3 X 2 = 20. Incisivii au
rădăcina deschisă şi au creştere
continuă.
Figura 4. Craniu de castor

Suprafaţa exterioară este acoperită de un smalţ tare, de culoare portocaliu-aprins.
Interiorul este compus din dentină albă, mai moale şi care se toceşte mai repede decât smalţul,
ducând la formarea unei muchii tăietoare. De la vârsta de un an şi cinci luni, castorii îşi ascut
incisivii prin frecarea celor inferiori de cei superiori.
Coada este turtită dorso-ventral, lipsită de blană şi acoperită cu solzi cornoși, având
dimensiunile cuprinse între 23 – 33 cm lungime şi 10 - 20 cm lăţime. Ea este folosită la înot,
menţinerea echilibrului în
timpul deplasării pe uscat şi
pentru a lovi apa ca semnal
de alarmă și pentru
intimidarea dușmanilor.
Labele din faţă sunt scurte
şi agile, în contrast cu cele
ale membrelor posterioare.
Sunt folosite la săpat, la
căratul materialelor de
construcţie şi la apucatul
hranei. În timpul înotului,
membrele anterioare sunt
aduse sub bărbie.
Figura 5. Coada și membrele posterioare

Labele membrelor posterioare prezintă membrană interdigitală, fiind adaptate mai ales pentru
înot. Unghiile sunt folosite şi la toaletarea zilnică. O particularitate este prezenţa “ghearei
duble” la al doilea deget al membrelor posterioare, folosită pentru toaletarea blănii.
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Figura 6: Membrul anterior

4. ETOLOGIA
Locomoţia terestră.
Deplasarea castorului în timpul hrănirii sau al lucrului
se realizează prin mişcări ale membrelor, coordonate
în diagonală.
În caz de pericol castorii se pot deplasa prin salturi pe
toate membrele (galop), acest tip de locomoţie fiind
comun tuturor speciilor de rozătoare.
Un alt tip de locomoţie este deplasarea pe cele două
membre posterioare, atunci când transportă materiale
de construcţie sau când femelele mută puii.
Înotul
Într-un studiu privind anatomia scheletului de castor,
Freye (1954) arată că specia este adaptată mai mult la
traiul în mediul acvatic decât celui pe uscat, fiind cea
mai specializată specie de rozătoare la înot şi mişcări în apă.

Figura 7. Castori înotând surprinși în timpul zilei

Castorul poate să străbată distanţe mari doar în apă, iar materialele de construcţie sunt
transportate cel mai eficient tot în mediul acvatic. În timpul înotului sau al scufundării, labele
din faţă sunt ţinute sub gât. Labele posterioare sunt mişcate alternativ în timpul înotului. Coada
se mişcă în plan vertical dar şi în lateral, schimbările de direcţie realizându-se prin mişcări
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puternice ale corpului şi prin deplasarea părţii posterioare şi a cozii. Castorii tineri înoată
folosindu-se de toate cele patru membre, mai ales în timpul primelor ”lecţii” de înot.
Atunci cînd nu este deranjat, castorul se scufundă aproape fără zgomot, dar, în cazul în
care este alertat, loveşte apa cu labele posterioare şi cu coada, arcuită pe spate. Coada revine
apoi la rolul său de ghidare şi locomoţie, iar animalul se scufundă. Această lovire a suprafeţei
apei cu coada este considerată a avea un rol de semnalizare (Lars Wilsson, 1971).
Viteza de înot subacvatică a unui castor alarmat, în vârstă de 6 luni, este de 2,1 m/s. Timpul
maxim de submersie înregistrat la castorul european a fost de 13 minute. Un animal care se
deplasează şi lucrează sub apă revine la suprafaţă pentru a respira după circa 4 - 5 minute.
Bailey (1929) nota că un castor poate să înoate sub apă fără să respire circa 800 de metri.
Comportamentul de construcţie
Săpatul.
Castorul sapă prin mişcări alternative ale membrelor. Activităţile specifice sunt
excavarea, împinsul şi aruncatul înapoi. Împinsul se realizează cu labele anterioare, dar şi cu
ajutorul capului.

Figura 8. Intrarea într-o vizuină săpată în mal

Construirea adăposturilor şi a barajelor.
În cazul construirii adăposturilor permanente, săpatul începe de sub nivelul apei, tunelul
fiind săpat ascendent, până deasupra nivelului apei. Ulterior, castorul excavează alte spaţii în
zidul tunelului, rezultând spaţii relativ sferice destinate adăpostului, odihnei, fătatului şi
creşterii puilor, depozitării hranei şi hrănirii în timpul iernii. Pe râurile mici, în cazul în care
nivelul apei este insuficient pentru construirea adăposturilor, castorul realizează baraje.
Transportul materialelor.
Transportul la locul construcţiei se face prin mers sau înot, prinzând unul din capetele
lemnului cu incisivii. Bucăţile mici sunt transportate fie în gură, fie cu ajutorul labelor din faţă.
Înotând la suprafaţă sau sub apă, castorul poate transporta pe distanţe lungi ramuri groase.
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Mişcările de construire.
Castorul prinde lemnul cu incisivii şi cu labele din faţă. Astfel reuşeşte să-şi
poziţioneze lemnul, de exemplu, într-o gaură din baraj. Se foloseşte apoi de membre pentru a
împinge lemnul pe care îl fixează apoi în baraj prin mişcări ale corpului. Pământul fin, iarba,
muşchii, frunzele şi ramurile subţiri sunt aşezate şi aranjate în baraj cu ajutorul labelor din faţă.
Adăpostul.
De-a lungul râurilor mari, dar şi pe afluenţii ai căror maluri permit excavarea, castorii
îşi amenajează adăposturile în mal.
Topografia terenului nu permite întotdeauna săparea tunelurilor astfel încât camerele
adăpostului să fie situate deasupra nivelului apei. În acest caz, castorii construiesc adăposturi
tip ”căsoaie” care prezintă un acoperiş din material lemnos amestecat cu mâl şi resturi
vegetale. Rolul acoperişului este de a proteja tunelurile şi de a asigura ventilaţia în interiorul
adăpostului.
Locuinţele sunt renovate în fiecare toamnă, castorii folosindu-se în acest scop de
straturi alternante de ramuri, coajă, mlădiţe şi mâl, precum şi de resturile rezultate în urma
hrănirii.
Pe afluenţii cu debite reduse dar unde malurile permit săparea adăposturilor, castorii realizează
un baraj pentru ridicarea nivelului apei, astfel încât intrarea în adăpost să fie sub apă.
În unele cazuri, sistemul de tuneluri este complex, acestea ramnificându-se la distanţe
apreciabile de locuinţă.
În terenul stâncos, locuinţa este construită deasupra solului, tunelurile sunt acoperite cu
materialul adăugat.

Figura 9. Adăpost suprateran

Activarea şi localizarea activităţii de construire a locuinţei.
În experimentele realizate de Richard (1967) şi Lars Wilsson (1971) s-a constat că
activitatea de începere a construirii sau renovării unor locuinţe vechi începe odată cu scăderea
temperaturii, în perioada de toamnă. Comportamentul de construire se activează la femelele cu
pui la începutul verii. Toamna, castorii se hrănesc în primele ore ale serii şi ale nopţii,
construiesc mai ales în orele târzii din noapte, iar activitatea poate dura toată noaptea.
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Barajul.
Nivelul ridicat al apei contribuie la o mai bună protecţie faţă de inamici, astfel, castorii
putând să se scufunde şi să înoate în sistemul de tuneluri subacvatice. Datorită acestor baraje,
nivelul apei din bazinul de lângă camera de hrănire rămâne constant iar animalele pot să-şi
strângă rezerve de iarnă lângă intrarea în adăpost.
Construirea barajului începe acolo unde cursul apei se îngustează datorită unor obstacole.
Materialele utilizate sunt bucăţi de lemn, ramuri şi cantităţi mari din materialele acumulate pe
timpul iernii. Reacţionând la stimulii acustici, castorii încep să adune material fin, mâl şi
ramuri în zonele în care apa trece zgomotos peste pietre sau buşteni. Transportul materialului
se face atât prin înot şi împingere, cât şi prin căratul în mers biped, animalele urcând peretele
abrupt al barajului până în vârf. Castorii aranjează materialul pe corpul barajului până când
creasta barajului ajunge deasupra nivelului apei. Bucăţi lungi de lemn sunt aşezate în partea din
aval a barajului astfel încât să susţină creasta şi peretele acestuia. Castorii excavează albia
pârâului în faţa barajului pentru a consolida rapid construcţia. Partea din amonte a barajului
este alcătuită din material fin şi pământ, pe când partea din aval este alcătuită din conglomerate
de buşteni şi ramuri. Apa traversează barajul pe la marginile acestuia, acolo unde castorii nu
reacţionează la nivelul redus al zgomotului. În cazul în care în apropiere există bolovani,
aceştia sunt împinşi şi căraţi spre baraj.

Figura 10. Baraj

Castorii pot să utilizeze şi arbori de dimensiuni mici, pe care îi poziţionează paralel cu
direcţia curentului, cu coroana în amonte.
Bradt (1938) a observat că masculii sunt primii care repară găurile apărute în baraj, ulterior, la
lucrări participând toţi castorii. Prin construirea acestor baraje, locuinţe şi tuneluri subterane,
castorii sunt adevăraţi modelatori ai mediului, având un impact direct şi indirect asupra
acestuia.
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Comportamentul de hrănire
Hrana.
Atât castorul euroasiatic cât şi cel nord-american sunt animale strict erbivore. Castorii
se hrănesc în imediata apropiere a apelor, benzile de vegetație exploatate fiind în medie de 20
m, cu un maxim de până la 50 m.
Cantitatea de hrană vegetală pe care o consumă în fiecare zi variază de la 0,5 - 1,3 kg,
până la 1,8 - 2,5 kg. Castorul poate folosi circa 30% din celuloza şi 40% din proteina
consumată. În perioada fără zăpadă, când are posibilitatea să mănânce numai vegetaţie erbacee,
castorul consumă 300 – 350 g/zi.
În Europa, numărul total al speciilor de plante consumate de castor depăşeşte cifra de
300.
Dintre speciile lemnoase de esență moale, preferă, în special, plopul şi salcia cu
diametrul cuprins între 2 și 20 cm. O bună parte din vegetaţia lemnoasă pe care castorul o
doboară nu este folosită pentru hrănire. Pierderile variază foarte mult, ajungând, în condiţii
nefavorabile (hrană erbacee indisponibilă, distanţă mare între apă şi sursa de hrană, prezența
speciilor lemnoase tari), până la 50-70% din totalul masei lemnoase doborâte. În situațiile în
care vegetaţia erbacee lipseşte, dar celelalte condiţii sunt optime, pierderile se reduc la 10% din
materialul lemnos.
Contribuţia speciilor erbacee în alimentaţia castorului variază în funcţie de sezon şi de
regiunea ocupată. Acestea reprezintă, din punct de vedere calitativ, o importantă sursă
nutriţională. Deşi cantitativ proporţia este dificil de cuantificat, majoritatea autorilor consideră
că vegetaţia ierboasă este elementul esenţial în alimentaţia de primăvară şi vară.

Figura 11. Exemplare de salcie doborâte de catre castor pe malul râului Bârsa

Familia Salicaceae, cu cele două genuri - Populus şi Salix, constituie hrana principală a
castorilor. În America de Nord, cei mai mulţi cercetători consideră că genul Populus este cel
mai frecvent consumat de Castor canadensis, iar în interiorul genului, Populus tremuloides
este specia cea mai căutată. Aldous (1938), Waren (1932) şi Hall (1960) subliniază
suprapunerea ariei de distribuţie a castorului cu cea a plopului tremurător. În Eurasia, Populus
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tremula ia locul lui Populus tremuloides, fiind specia preferată de castori în Norvegia, Elveţia
şi Rusia, în rezervaţia Voronej. În Europa de Nord, Populus nigra este specia favorită, în
vreme ce în Franţa, Populus alba şi Populus nigra sunt speciile preferate. Genul Salix este
considerat de către cercetători pe locul doi în preferinţele castorului.
În 1984, Roberts şi Arner au studiat variaţia sezonieră a procentului vegetaţiei lemnoase
consumate în zona temperată. În perioada de iarnă grea, cu suprafaţa apei îngheţată şi acces
foarte dificil la ierburi şi rizomi, ponderea acesteia a urcat la 85%. În timpul primăverii, în
aprilie, procentul a scăzut la 31,1%, ca să ajungă, în august, la 16%. Toamna târziu, la
începutul îngheţului, ponderea crește din nou la 60%.

Etologia hrănirii.
De obicei, castorul se hrăneşte în zone cu apă puţin adâncă sau la marginea acesteia,
astfel încât să poată aduce cu uşurinţă hrana în apă. O familie are zone de hrănire fixe, pe care
indivizii le folosesc aparent aleator.
Vara, castorii colectează hrana şi o transportă pe drumul cel mai scurt către malul apei,
pe aşa-numitele “rute de vară”, de unde va fi transportată pe apă la locul de hrănire. De la
sfârşitul verii, când dieta castorului este bazată pe coajă de arbori, castorul va doborî arbori de
dimensiuni mari pe toată perioada de toamnă - iarnă. Doborârea arborilor mari va înceta odată
cu trecerea la dieta de vară. S-a observat că numai ramurile şi trunchiurile mai subţiri de 12
centimetri sunt secţionate, pentru a fi transportate mai uşor. Coaja de pe ramurile şi
trunchiurile mai groase este uneori consumată pe loc, dar de multe ori aceste sortimente de
lemn nu sunt folosite pentru hrănire.
Tăierea arborilor în picioare se face într-un unghi de 135o. În cazul arborilor groşi,
această tăietură este continuată cu una sau mai multe, în unghi de 45 o, rezultând un profil
conic. Tăierea arborilor începe spre înserat şi atinge maximum spre miezul nopţii. În a doua
parte a nopţii activitatea scade în intensitate şi se opreşte odată cu răsăritul. De obicei castorii
lucrează 5 - 10 minute continuu, după care fac scurte pauze de odihnă sau pentru ascuţirea
incisivilor. Dacă nu sunt perturbaţi pauzele se pot prelungi pentru scurte băi sau pentru hrănire,
dar castorii pot lucra şi o oră întreagă, fără pauze. Observaţiile efectuate de Willson arată că,
pentru doborârea unui arbore cu diametru peste 25 de centimetri, pot lucra, alternativ, doi
castori din aceeaşi familie.
Atunci când malul este abrupt, castorul îl excavează până la obţinerea unei cărări cu pantă
convenabilă pentru târârea lemnului spre apă.

5. CERINȚELE SPECIEI:
Condițiile de habitat influențează distribuția și dispersia organismelor vii pe întreaga
suprafață terestră.
În cazul castorului este indispensabilă prezența cursurilor de apă cu debit permanent,
chiar dacă în anumite perioade este redus. Fiind a doua specie din regnul animal ca posibilități
de modificare a biotopului brebul își poate crea condiții optime de trai prin închiderea unor
cursuri de apă, dacă adâncimea acesteia este insuficientă.
La fel de importantă este disponibilitatea de hrană, care trebuie să fie diversificată și să
asigure hrana necesară atât pe timpul sezonului de vegetație cât și în afara acestuia. Din acest
motiv se analizează vegetația lemnoasă și cea erbacee. Pe timpul iernii ramurile și lăstarii tineri
reprezintă singura sursă de hrană pentru castori, care sunt animale active tot timpul anului. De
aceea lipsa vegetației lemnoase dint-un sector de râu determină încadrarea acestuia în categoria
de habitat nefavorabil.
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Brebul este o specie cu amplitudine ecologică foarte mare, fiind foarte flexibil din
punct de vedere al cerințelor de habitat. Specia utilizează atât cursurile de apă curgătoare cât și
corpuri de apă stătătoare.
Principalele cerințe sunt legate de existența apei, a hranei și a condițiilor de realizare a
adăposturilor, cea mai importantă fiind asigurarea hranei pe toată perioada anului și a unui
nivel al apei suficient pentru asigurarea protecției față de prădători. Primele condiții fiind
îndeplinite castorii își pot construi adăposturi pe maluri complet improprii din fragmente de
ramuri, mâl, frunze, vegetație uscată, etc.
De asemenea specia este capabilă să modifice biotopul, îmbunătățindu-și condițiile de trai, prin
construirea de baraje.
Castorii sunt foarte flexibili în alegerea habitatelor, mărimea și forma corpurilor de apă
în care aceștia se instalează, având o mare varietate. Se pot instala atât pe ape curgătoare cât și
în lacuri. Calitatea habitatului este influențată în primul rând de cantitatea și calitatea resurselor
vegetale existente. Dacă au îndeajuns de multă hrană, castorii se pot instala pe râuri de munte
și chiar în apropierea zonelor locuite de către oameni. Dependența lor de apă este determinată
de: asigurarea hranei, asigurarea unui mediu de transport pentru materialele lemnoase,
dezvoltarea unui habitat optim pentru speciile vegetale preferate, asigurarea unui adăpost sigur
împotriva prădătorilor și în plan secundar asigurarea unui mediu de răcire. Mai puțin critice
sunt tipul de corp de apă și adâncimea sa. Castorii pot reglementa adâncimea apei în funcție de
necesități prin construirea de baraje.
Din punct de vedere al hranei, castorul consumă doar coaja și ramurile speciilor
vegetale proaspete. Având în vedere că specia nu hibernează, în timpul iernii consumă doar
ramurile arborilor accesibili și rezervele făcute dinaintea instalării anotimpului rece. Habitate
primare pentru castori sunt cele în care predominantă vegetația compusă din specii de salcie
(Salix spp.). În habitatele unde preponderente sunt speciile de anin castorul, chiar dacă se
instalează, nu rămâne foarte mult timp. Motivul este dat de faptul că scoarța de anin este
bogată în alcaloizi (taninuri), substanțe care prin combinarea cu glicoproteinele din saliva
produc un gust astringent, neplăcut. Castorii sunt relativ rezistenți la contaminarea biologică a
apei, și chiar capabili de trai în de ape reziduale. În cazul în care apele seacă, castorii sunt
capabili să părăsească zonele respective și să migreze. Râurile mari pot reprezenta uneori
habitate extreme deoarece cursul de apă nu poate fi regularizat de către animale, iar în anumite
condiții, juvenilii se pot îneca sau pot îngheța în vizuini.
Lacurile (în funcție de mărimea acestora) sunt populate de obicei de o singură familie.
Mai multe familii pot trăi în același corp de apă numai dacă acesta are o suprafață suficient de
mare și prezintă hrană din abundență. Pe apele curgătoare mari și foarte mari (râuri și fluvii),
teritoriul unei familii se întinde pe aproximativ un kilometru lungime de apă. Pe apele
curgătoare mici, teritoriul se poate întinde pe o lungime de 2-5 km, în funcție de oferta de
hrană și densitatea populației.
Natalitate, mortalitate și structură socială
Împerecherea are loc în timpul iernii (ianuarie-martie), și mereu în apă. După 105-107
zile (mai-iunie), se nasc 2-5 pui (excepțional 7) care sunt în primele zile orbi și golași.
Îngrijirea puilor durează 6-8 săptămâni, această sarcina revenind atât părinților cât și
juvenililor în vârstă de un an. Puii nu părăsesc adăpostul primele două luni. După 11 zile, puii
încep să consume și plante, iar după înca 20-21 de zile dieta este formată strict din specii
vegetale. În această perioadă, puii emit sunete specifice, ce pot fi auzite de la cațiva metri
depărtare. Mortalitatea în rândul tineretului este mare (infecții bacteriene, inundații, prădători).
Mai puțin de 50% dintre puii de castori ajung la vârsta de doi ani.
Castorii diferă de alte rozătoare prin mărime și strategie de reproducere, care se bazează
pe un ritm de reproducere mai lent, o perioadă de alăptare mai mare, îngrijirea puilor pe o
perioadă mai lungă și dezvoltare mai lentă până la atingerea maturității sexuale. Strategia de
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reproducere este similară cu a altor animale, în care rămân mai multe generații de pui ( ex.
marmote, bursuci sau lupi).
Juvenilii ajung la maturitate după vârsta de 1,5 ani, după ce-a de-a doua iarnă de la
naștere, când ating 2/3 din greutatea adulților.
Dinamica populației de castor, în cea mai mare măsură se auto-reglează, prădătorii
neavând un impact foarte semnificativ.

Figura 12. Pui de castor

Din punct de vedere al paraziților, sunt afectați de speciile asociate, în general, și
celorlalte specii de rozătoare, care populează mediul acvatic: trematode (Stichorchis
subtriquetrus afectând 80-90% din populație), nematode (Capillaria hepatica regăsindu-se la
10-20 % din populație), acarieni și gândacul Platypsyllus castoris care se hrănește cu părul și
pielea mamiferului. Dintre bolile infecțioase amintim: tularemia (cauzată de bacteria
Francisella tularensis), pneumonia și tuberculoza.
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Figura 13. Afecțiuni cutanate

Dintre factorii abiotici care pot produce pierderi importante în populație sunt inundațiile
de primăvară, care pun în pericol, în principal puii mici, din anul respectiv. Pentru castorii de
toate vârstele, periculoase sunt diversele "capcane" tehnice, cum ar fi gropile adânci
neacoperite, canalele și puțurile descoperite în care animalele pot cădea, fără posibilitatea de a
mai ieși. În libertate, castorii pot trăi până la 15 ani.
Structura socială:
Castorii sunt monogami, trăind în familii permanente. O familie este compusă, în mod
obișnuit, din perechea reproducătoare (părinți), puii din anul în curs și juvenilii din anul
anterior. Așadar numărul membrilor unei familii este în mod normal de 4-6 (maxim 10)
indivizi.
Începând cu primăvara celui de-al treilea an de viață, castorii tineri părăsesc adăpostul
părinților și pleacă în căutarea unei perechi și a unui teritoriu nou în care să se stabilească.
Compoziția și mărimea familiilor depind de asemenea de calitatea habitatului ocupat. În cazul
în care oferta de hrană este săracă, sau în condiții de stres constant, supraviețuiesc mai puțini
pui, sau în unele cazuri, reproducerea nu mai are loc.
Între membrii aceleiași familii există legături sociale puternice. Aceste legături sunt
menținute prin jocuri, curățiri reciproce și îngrijirea puilor.

Figura 14. Aspecte ale comportamentului social surprinse cu ajutorul camerelor „fototrap”
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6. METODOLOGIA DE EVALUARE A HABITATELOR ȘI ESTIMAREA
EFECTIVELOR:
Evaluarea habitatelor:
Evaluarea bonității habitatelor s-a realizat pentru cursurile de apă care sunt parte a
arealului speciei la momentul actual.
Pentru condițiile țării noastre a fost considerată ca fiind cea mai adecvată metoda de
diagnoză ecologică a habitatelor cea elaborată de Heidecke D., în 1989, care a fost ulterior
adaptată prin corecții realizate prin întâlniri de lucru ale specialiștilor și aplicări repetate în
teren.
Metoda presupune parcurgerea habitatelor populate cu castor și divizarea acestora în
sectoare în funcție de caracteristicile acestora. În teren se completează o cheie predefinită care
tratează următorii factori și subfactori:
Biotop
a. Diversitatea habitatului
b. Structura malurilor
c. Morfologia malurilor
Factorul hidrologic
d.Tip de sistem acvatic
e. Informații cantitative
f. Calitatea apei
Vegetaţia
g. Vegetaţia arborescentă
h. Pătura erbacee
i. Acoperirea
Factorul antropic
j. Surse de pierderi
k. Deranjare
Pentru fiecare subfactor se acordă un punctaj de la 0 la 5, după care la birou se trece la calculul
Indicelui de Bonitate al Habitatului (IBH).
Relațiile de calcul pentru cei 4 factori devin următoarele:
R1  a  0, 4  b  0,8  c  0,8
R 2  d  0,8  e  0,8  f  0, 6
R3  g  0,8  h  0, 6  i  0, 6
R 4  j 1  k 1
Formula de calcul a Indicelui de Bonitate al Habitatului (IBH) este:
R1 R 2  R3  R 4
IBH 
% , unde k=2.5
k  R1  R 2  R3  R 4 
IBH ia valori între 0 și 100%.
Cele trei categorii definitorii pentru habitatele populate cu castor sunt:
I - habitat optim,
IBH = 40,0 – 100
II - habitat satisfăcător, IBH = 20,0 – 39,9
III - habitat nefavorabil, IBH = 0,1 – 19,9
Primele două categorii de habitat sunt favorabile speciei, caracterizându-se în general printr-o
densitate mare populațională, în timp ce ultima categorie cuprinde habitatele total improprii
castorului, foarte puțin populate.
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Figura 15. Repartiția habitatelor pe categorii și cursuri de râu

Estimarea efectivelor:
Pentru elaborarea metodologiei de estimare a efectivelor de castor s-au folosit
informațiile existente la momentul de față, respectiv metodologiile utilizate până în prezent la
nivel național, care au fost confruntate cu cele utilizate la nivel mondial. S-a desfășurat o vastă
activitate de documentare științifică pentru a se identifica aspectele din experiența altor
specialiști care pot veni în sprijinul îmbunătățirii acestor metodologii.
Conform estimărilor efectuate în 2009-2010, efectivul populației de castori din România, pe
cursurile râurilor interioare, număra circa 1500 exemplare dintre care peste 1200 indivizi pe
cursul râului Olt și afluenții acestuia.
Activitatea de estimare poate începe toamna după căderea frunzișului (când se crează
condiții mai bune de vizibilitate) și se poate desfășura până la începerea noului sezon de
vegetație (lunile martie-aprilie). Nu sunt propice perioadele cu viituri și cele în care se
înregistrează precipitații sub formă de zăpadă, când semnele de prezență sunt acoperite. La 1-2
zile după oprirea zăpezii activitatea poate continua, castorii fiind activi indiferent de condițiile
atmosferice, pe toată durata anului.
Se poate realiza estimarea numărului de indivizi în principal pe baza indiciilor de
prezență: adăposturi active, urme, rosături, poteci, marcaje ale teritoriilor. Pe baza numărului
de adăposturi active se estimează numărul familiilor și implicit al indivizilor. Din observațiile
efectuate până în prezent familiile puternice sunt compuse din 5-6 indivizi (2 adulți și 3-4
juvenili/pui), însă numărul mediu de exemplare / familie este de 3-4 exemplare (2 adulți și 1-2
juvenili/pui), care corespund unui adăpost activ. În cazul în care adăpostul activ nu este vizibil
se estimează numărul de exemplare pe baza intensității urmelor de hrănire, ceea ce presupune
experiență din partea personalului de teren.
Au fost contorizate semnele proaspete ignorându-se arborii doborâți cu vechime de
peste un an, a căror tăietură prezintă o evidentă îmbătrânire. De asemenea nu au fost luate în
calcul barajele deteriorate care ulterior nu au mai fost refăcute și nu prezintă nici o urmă
proaspătă de activitate.
În fiecare fișă de teren s-au completat câmpurile libere, începând cu locația, semnele de
prezență observate, iar la final s-a notat numărul de exemplare estimat în funcție de mărimea
adăpostului, numărul de baraje construite, densitatea urmelor, sau numărul potecilor, arborilor
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doborîți/cojiți/secționați/transportați. S-a ținut cont de asemenea de numărul de poteci de acces
care e legat de numărul zonelor de hrănire utilizate, și marcările de teritorii care dau indicii
asupra densității populaționale.
Cursurile afluenților de mici dimensiuni au fost parcurși de preferință dinspre aval spre
amonte pentru a respecta tendința de dispersie a exemplarelor de castori proveniți de pe cursul
principal. Afluenții au fost parcurși spre amonte până la dispariția condițiilor necesare pentru a
fi populați cu castor, luând ca și considerente existența vegetației, a condițiilor de adăpost,
condițiile hidrologice sau factorii antropici, fiecare factor separat sau situația în ansamblu.
Toate informațiile importante au fost consemnate în fișa de teren iar locația s-a
înregistrat în aparatele GPS. Ultimul punct GPS conține coordonatele geografice în care se
afla operatorul în momentul în care a întrerupt activitatea sau a ajuns la limita superioară a
habitatului propice existenței castorului. Acest punct a fost folosit pentru continuarea
activităților.
Au fost înregistrate traseele parcurse în teren de către fiecare specialist. De asemenea
au fost realizate baze fotografice.
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Figura 16. Dinamica și evoluția efectivelor la nivel național (număr de adăposturi- stânga și efectivul
populației- dreapta)

Semne ale prezenței:
Prezența castorilor poate fi confirmată de mai multe semne. Acestea sunt:
 Arbori doborâți, roși sau cojiți;
 Baraje;
 Adăposturile săpate în malurile râurilor sau cele sub formă de “căsoaie”;
 Toboganele folosite pentru ieșirea din apă;
 Urmele imprimate în solul umed;
 Excremente;
 Marcaje (movile de pământ având un miros specific puternic) ;
Dintre toate semnele, cel mai ușor de identificat sunt barajele și arborii doborâți
sau roși, aceștia având imprimate urmele incisivilor castorilor iar tăietura având
aspectul unui vârf de creion. Pe ramurile roase se observă, de asemenea, urmele
incisivilor, fapt care ajută la diferențierea rosăturilor de a altor specii.
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Figura 17. Arbori doborâți și baraj construit de castori
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Figura 18. Intrarea în adăpost

Figura 19. Excremente

7. CONFLICTE ȘI SOLUȚII DE APLANARE A ACESTORA
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Conflicte:
Conflictele dintre castor și om apar atunci cand castorii ajung în apropierea zonelor
populate și prin activitățile specifice afectează interesele populației locale. Astfel, conflictele
apar în următoarele cazuri:
 Producerea de pagube asupra culturilor agricole aflate în imediata apropiere a
cursurilor de apă;
 Doborârea unor arbori valoroși aflați pe malurile cursurilor de apă populate cu
castori;
 Inundarea anumitor zone prin ridicarea nivelului apei datorată construirii
barajelor.
 Afectarea digurilor de apărare prin săparea de vizuine;

Solutionarea conflictelor:
În zonele în care apar conflicte, acestea pot fi soluționate prin următoarele mijloace:
 Protejarea culturilor agricole (garduri, garduri electrice, câini);
 Protejarea arborilor valoroși cu ajutorul plaselor de sârmă;
 Instalarea sistemelor de regularizare al nivelului apei la baraje;
 Protejarea digurilor;
 În ultimă instanța relocarea exemplarelor care nu pot fi combătute prin
mijloacele enumerate anterior.

Figura 20. Protejarea culturilor cu gard electric
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Figura 21. Folosirea plasei metalice pentru protejarea arborilor valoroși
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Figura 22. Instalarea și întreținerea unor sisteme de regularizare a nivelului apei la Prejmer și Podu Olt
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Starea de conservare a populației de castor euarasiatic la nivel național
0.1

Statul membru

RO

0.2. Denumirea științifică a speciei

Castor fiber

0.3. Denumire populară

castor, breb, hod, biber

1.Nivel național
2.Nivelul biogeografic
2.1 Regiunea biogeografică

Specia se regăsește în regiunile: continentală, alpină, stepică și
panonică demonstrând o mare amplitudine ecologică și
adaptabilitate.

2.3 Teritoriul
2.3.1 Mărimea arealului
2.3.2 Metoda de determinare a Pentru determinarea mărimii arelaului s-a folosit metoda
mărimii arealului
inventarierii complete, însă pe măsură ce acesta se va extinde
se va impune adoptarea unei metodologii bazate pe suprafețe
de probă.
2.3.3 Tendința (modificării 2014-2020 –Arealul este în creștere prin dispersie naturală
arealului) pe termen scurt
fiind repopulate zone din centrul Transilvaniei, Delta Dunării,
râul Someș și Tisa.
2.3.5 Tendința (modificării 2014-2026 – tendința este crescătoare. Se dorește repopularea
arealului) pe termen lung
și pe alte cursuri de apă, pentru refacerea arealului istoric al
speciei.
2.3.6 Arealul favorabil de Nu se cunoaște o suprafață exactă a arealului istoric, ținând
referință
cont de faptul ca specia are un efect semnificativ asupra
schimbării aspectului mediului înconjurător la nivel microregional, dar la nivel actual, arealul de referință este
reprezentat de suma zonelor propice dezvoltării castorului din
bazinul tuturor râurilor interioare ale României.
2.4 Populația
2.4.1
Estimarea
mărimii
populației

a) unități

I (indivizi)

b) minim

1800

c) maxim

2100

2.4.2 Anul sau perioada

2014

2.4.3. Metoda folosită pentru Estimare bazată pe studiu complet sau o estimare statistică
determinarea
mărimii bine documentată
populației
2.4.4 Tendința populației pe 2014-2020 –Populație în creștere
termen scurt
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2.4.7 Tendința populației pe 2014-2026 Necunoscută
termen lung
2.4.9 Populația favorabilă de Nu există date din care să poată fi stabilită populația favorabilă
referință
de referință
2.5 Habitatul speciei
2.5.1
Estimarea
habitatelor

mărimii Habitatele ocupate până în prezent sunt reprezentate de
bazinele râurilor Olt, Mureș și Ialomița, bazinul Dunării în
aval de confluența cu Ialomița și zona complexului SomovaParcheș din Delta Dunării

2.5.2 Anul sau perioada

2013-2014

2.5.3 Metoda folosită pentru Estimare bazată pe studiu complet sau o estimare statistică
determinarea habitatului
bine documentată
2.5.4
Calitatea
habitatului

Calitatea

Bună

Cum a
evaluată
calitatea

fost Estimare bazată pe studiu complet sau o estimare statistică
bine documentată

2.5.5 Tendința habitatelor pe 2009-2014 - Stabilă
termen scurt
2.5.6
Direcția
tendinței Habitatele la nivel național au rămas la un nivel constant
habitatelor pe termen scurt
2.5.7 Suprafața habitatului Sectoarele favorabile speciei ale tuturor râurilor interioare ale
adecvat pentru specie
României
2.6 Principalele presiuni
2.6.a) Presiunile

E03- Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din
baze de agrement
J 01.01- Incendii
J02.10- managementul vegetației acvatice și de mal în scopul
drenării
J03.02- reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice
Necunoașterea de către populația locală a importanței speciei
pentru ecosistem;

2.6.b) Clasificarea presiunilor

Importanță medie

2.6.1 Metode de determinare a Estimare bazată pe studiu complet sau o estimare statistică
presiunilor
bine documentată
2.7 Amenințări
2.7.a) Amenințări

A05.01- Creșterea animalelor
A07- Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice
C01.01- Extragerea de nisip, pietriş;
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D01.02- Autostrăzi, drumuri
E03.01- E03.02- E03.03- Depozitarea deșeurilor industriale,
menajere și a materialelor inerte pe malurile apelor;
F02.01.02- Pescuitul cu plasa;
F03.02.03- Braconajul: otrăvirea, capcane, etc;
G01 - Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a timpului liber,
activităţi recreative;
J02.01.01- “Polderizare” –îndiguire în vederea creării unor incinte
agricole, silvice, piscicole etc.
J02.03.02- Canalizare;
J02.05.02- Hidrocentrale mici, stăvilare
K03.06- Antagonism cu animale domestice;
Conflictul cu populația locală datorat pagubelor produse asupra
culturilor agricole, pomicole și silvice
Distrugerea barajelor construite de castori;
2.7.b)
Clasificarea Importanță medie
amenințărilor (a efect
asupra speciei)
2.7.c) Indicatori de Amestec de poluanți în procentaj moderat
poluare
2.7.1
Metode
determinare
amenințărilor

de Estimare bazată pe studiu complet sau o estimare statistică bine
a documentată

2.9 Concluzii
2.9.1
Teritoriul

Evaluare Stare Favorabilă

2.9.2
Populație

Evaluare Stare Favorabilă

2.9.3
Habitatul
speciei

Evaluare Stare Favorabil

Tendința În creștere
Tendința În creștere
Tendința În creștere

2.9.4
Evaluare Favorabile
Perspective
Tendința Îmbunătățire
viitoare
2.9.5
Evaluarea Favorabil
globală a Statutului de
Conservare
2.9.6 Tendința globală În îmbunătățire
a
Statutului
de
Conservare
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Amenințări Directe
A05.01 Creșterea animalelor
Activitățile de creștere a animalelor reprezintă o amenințare pentru specie atunci când
acestea se desfășoară în apropierea cursurilor de apă. Dacă stânele și fermele sunt amplasate
prea aproape de apă, castorul va pleca din acea zonă datorită perturbării constante. În unele
cazuri, puii și juvenilii pot fi omorâți de câinii folosiți pentru paza animalelor domestice.
A07- Utilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice (Tratamentul cu pesticide al
culturilor din apropierea apelor)
Nerespectarea distanței minime dintre culturile agricole și cursurile de apă, poate
determina poluarea cu pesticide și alte substanțe chimice a vegetației ierboase ripariene, care
face parte din dieta castorilor.
Spălarea recipienților de transport a substanțelor utilizate la tratamente este o
amenințare întâlnită preponderent local. Mulți agricultori, folosesc apa din râurile sau pâraiele
adiacente culturilor pentru umplerea cisternelor folosite la chimizarea culturilor, direct, sau
aruncă anumite recipiente în care au fost depozitate substanțele direct în râuri deversându-se
astfel cantități însemnate de chimicale.
C01.01-Extragerea de nisip, pietriş;( Extragerea de nisip, pietriş din albia râurilor)
Activitățile de extragere de nisip și pietriș din albiile râurilor pun în pericol specia prin
faptul că aceste operațiuni se fac fără o cercetare prealabilă amănunțită a terenului ce urmează
să fie exploatat pentru a fi observate eventuale adăposturi de castori. Au fost semnalate cazuri
când adăposturile au fost distruse de către utilajele folosite la extragerea materialelor minerale.

Figura 23. Extragere de pietriș și nisip
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D01.02- Drumuri, autostrăzi;( Dezvoltarea rețelelor de transport și intensificarea traficului)
Traficul și dezvoltarea rețelelor de transport pun în pericol viața castorilor prin
accidentările exemplarelor care încearcă să traverseze drumurile auto. Au fost semnalate mai
multe astfel de cazuri. Fiind specie cu activiate crepusculară și nocturnă, vizibilitatea pe timpul
nopții este mai redusă, contribuind la accidentarea exemplarelor de către autovehicule. Zonele
vizate sunt cele din apropierea podurilor și cele în care drumurile se află în imediata apropiere
a cursurilor de apă.

Figura 24. Castor lovit de autovehicule în zona Brașov

E03.01, E03.02 E03.03- Depozitarea deșeurilor industriale, menajere și a materialelor inerte
pe malurile apelor;
Depozitarea deșeurilor industriale și a materialelor inerte pe malurile cursurilor de apă
reprezintă o amenințare pentru specia Castor fiber mai ales în cazul deșeurilor care poluează
apele din punct de vedere chimic. Poluarea fizică nu deranjează specia în mod evident, anumite
materiale care ajung în apă fiind considerate oportune pentru consolidarea adăposturilor sau a
barajelor.

Figura 25. Acumulare de deșeuri menajere

27

F02.01.02- Pescuitul cu plasa;
Această amenințare este valabilă doar în Delta Dunării, unde pescuitul cu plase
afectează specia. Specia având caracter semiacvatic, se prinde în plasele pentru pescuit și
nemaiputând să se elibereze, moare prin lipsa de oxigen. Pe lângă plasele legalizate, ocazional
apar acțiuni de braconaj cu plase tip monofilament, acestea fiind cele mai periculoase, animalul
o dată prins nemaiavând nici o șansă de eliberare.
F03.02.03- Braconajul: otrăvirea, capcane, etc;
Braconajul este un fenomen relativ izolat care derivă din conflictele care se crează între
castor și om în zonele în care acestea vin în contact, castorul interferând cu anumite activități
umane.

Figura 26. Exemplar de castor rămas infirm în urma braconajului

G01.08- Sport în aer liber şi activităţi de petrecere a timpului liber, activităţi recreative;
(Activitățile de petrecere a timpului liber și turism dezorganizat);
Turismul dezorganizat creează presiune asupra speciei prin perturbare, în anumite zone
habitatul acestui mamifer fiind suprapus peste zone ușor accesible unde se desfășoară activități
de petrecere a timpului liber.
J02.-01.-01- “Polderizare” – îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice,
piscicole etc.; (Acoperirea, asanarea zonelor umede și adăugarea de sol/rocă pentru a mări
suprafața terestră)
Transformarea habitatelor prin asanare reprezintă una dintre cele mai puternic
impactante acțiuni antropice, care a condus în trecut la restrângerea arealului de răspândire al
unor specii semiacvatice.
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Această amenințare este actualmente una potențială întrucât în ultimii ani astfel de investiții nu
s-au mai realizat. Zonele asanate în perioada anterioară anilor '90 au fost în continuare
menținute/întreținute în scop agricol.
J02.03.02- Canalizare;( Lucrările de regularizare a albiilor, canalizare, îndiguire,
consolidarea malurilor)
Sunt activități antropice cu impact deosebit de puternic asupra speciei prin faptul că
produc degradarea habitatelor ripariene, distrugerea barajelor de castor și a adăposturilor. În
special întreținerea unor astfel de construcții hidrotehnice reprezintă o amenințare permanentă
la adresa speciei, din punct de vedere legal existând obligativitatea executării periodice a
acestora.
J02.05.02-Hidrocentrale mici, stăvilare;( Managementul nivelului apei)
Apele de suprafață sunt utilizate pentru satisfacerea necesităților unor obiective
industriale și/sau a localităților. Pe aceste considerente au fost construite baraje cu rol de
reținere a apei. Cu toate că legislația prevede asiguarea debitului de servitute în aval de baraj,
pe unele râuri s-au observat situații în care, datorită deficitului hidric, în aval de baraj albia a
rămas complet secată. Pe aceste sectoare castorii au devenit vulnerabili față de atacul
prădătorilor, în special câinii hoinari, fapt care a generat pierderi importante în populație.

Figura 27. Managementul nivelului apei

K03.06- Antagonism cu animale domestice;( Prezența câinilor hoinari și de la stâne;)
Câinii vagabonzi și cei de la stâne sunt principalii dușmani ai castorului eurasiatic, în
special pe cursurile de apă cu debite reduse, unde aceștia pot fi uciși. Căutarea hranei este o
prioritate pentru câinii vagabonzi întrucât supraviețuirea lor depinde de acest lucru. În
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majoritatea cazurilor omul este cauza principală a întreținerii acestui fenomen, abandonarea
animalelor în zonele nelocuite fiind o soluție nefericită pentru scăderea densităților în zonele
urbane sau rurale.
De asemenea, la stâne numărul de câini nu este respectat, fiind superior valorilor
reglementate, iar în plus, aceștia sunt prost hrăniți și forțați să caute hrană complementară din
mediul natural. Cum multe din stânele din ultimii ani s-au cantonat în zonele de luncă,
presiunea asupra exemplarelor de castori (dar și alte specii acvatice sau terestre) ce populează
cursurile de apă este în creștere.
Conflictul cu populația locală datorat pagubelor produse asupra culturilor agricole, pomicole
și silvice;
Astfel de cazuri apar în apropierea localităților aflate în vecinătatea cursurilor de apă,
dar și în zonele cu culturi agricole, pomicole și silvice aflate în afara localităților. În cazul
culturilor agricole, din cauză ca distanța reglementată dintre culturi și cursul de apă nu este
respectată, castorii produc pagube ocazionale dar reduse ca importanță economică. Speciile
cultivate la care au fost semnalate pagube au fost: porumbul, morcovul și sfecla. În cazul
livezilor de pomi fructiferi și a culturilor silvice, au fost doborâte și/sau roase doar exemplare
din apropierea cursurilor de apă, castorul neaventurându-se la o distanță mai mare de 20-30 de
metri de maluri.
Din cauză ca informarea populației este deficitară și distanțele care trebuie lăsate nu
sunt respectate, apar conflicte, din care partea vătămată este întotdeauna castorul, fiind
semnalate cazuri de exemplare omorâte din cauză că s-au hrănit cu specii din culturile aflate pe
malurile cursurilor de apă.

Figura 28. Pagube produse în culturile aflate foarte aproape de apă
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Distrugerea barajelor construite de castori;
Au fost semnalate cazuri de distrugere a barajelor construite de către castori, în cele mai
multe cazuri acestea neprezentând un pericol real, cauza fiind de cele mai multe ori gradul
redus de conștientizare a populației. Prin distrugerea repetată a barajelor, exemplare de castor
sunt forțate să părăsească zona respectivă.
Amenințări Indirecte
E03- Depozitarea deșeurilor menajere (Poluarea apei)
Principala amenințare este reprezentată de poluarea chimică a apelor. Substanțele
chimice schimbă calitatea apei și astfel afectează în mod direct specia prin ingerarea și
acumularea în organism de substanțe chimice toxice provenite din apă și din speciile vegetale
consumate. Substanțele respective sunt asimilate prin rădăcini o dată cu apa și pe termen lung
se acumulează în frunzele și scoarța diferitelor specii vegetale consumate de către castor.

Figura 29. Acumulare de deșeuri menajere pe râul Ghimbășel

J01.01- Incendii (Incendierea vegetației de pe malul apelor)
Prin incendierea vegetației de pe malurile apei este distrusă sursa principală de hrană și
sunt puse în pericol, în anumite cazuri și adăposturile familiilor de castori.
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J02.10 Managementul vegetației acvatice și de mal în scopul drenării;( Tăierea arborilor,
tufărișurilor și arbuștilor din zonele ripariene;)
Prin tăierea vegetației lemnoase din zonele ripariene, dispare o sursă vitală de hrană și
astfel, castorii sunt forțați să părăsească teritoriile respective în căutarea altora care să le
asigure necesarul de hrană.

Figura 30. Tăierea vegetației lemnoase din zonele ripariene

J03.02 Reducerea conectivităţii de habitat, din cauze antropice (Fragmentarea habitatelor
prin construirea de baraje și microhidrocentrale.)
Construcțiile hidrotehnice reprezintă în anumite cazuri bariere imposibil de depășit
pentru exemplarele de castor. Dintre acestea, cele care au cel mai important rol în fragmentarea
habitatelor sunt barajele înalte, betonate, cu panta foarte accentuată sau drepte și cu maluri
stâncoase și de asemnea cu pante accentuate. Practic aceste baraje sunt imposibil de traversat
sau ocolit de către castori, habitatul fiind evident fragmentat în astfel de cazuri.

Figura 31. Fragmentarea habitatului datorită construcțiilor hidrotehnice
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Necunoașterea de către populația locală a importanței speciei pentru ecosistem;
Această amenințare este una dintre cele mai semnificative la adresa speciei.
Necunoașterea speciei duce de cele mai multe ori la conflicte și la omorârea anumitor
exemplare de castor, acestea fiind confundate cu alte specii sau pur și simplu din necunoștință
de cauză.
Este cunoscut faptul ca specia Castor fiber are un rol important în crearea zonelor
umede și astfel a unor habitate noi pentru mai multe specii de plante și animale. Cea mai
simplă metodă, acolo unde nu creează probleme majore, este acceptarea speciei.
Castorii sunt animale interesante și pot oferi, în special copiilor dar și adulților
posibilitatea de a observa și a înțelege mai bine modul de viață și competențele inginerești ale
acestora, lucru care se poate dovedi distractiv și educativ.
În cazul apariției unei familii de castori într-o zonă populată de oameni, dacă nu
provoacă nici o daună, este de dorit ca prezența lor să fie tolerată. Pe pâraiele și lacurile mici,
castorii nu vor sta mai mult de 5-7 ani, părăsind zona o dată cu împuținarea sau terminarea
resurselor de hrană naturală. În schimb, multe alte specii atrase de habitatul nou creat vor
rămâne în zona respectivă mult timp după plecarea castorilor.

Figura 32. Peisaj modificat prin crearea de baraje
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Măsuri de management care se adresează speciei Castor fiber
 Eliminarea câinilor hoinari și respectarea prevederilor legislației din domeniul cinegetic
cu privire la respectarea numărului de câini de la stâne;
 Reglementarea utilizării produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice în zonele din
preajma apelor populate de castor, ținând cont de cerințele speciei;
 Studiile de impact și lucrările de exploatare a agregatelor minerale să fie realizate în
concordanță cu cerințele speciei cu evitarea zonelor în care există adăposturi de castor;
 Montarea, în zonele cu risc de accidente, a unor bariere care să limiteze accesul
castorilor către căile de comunicație;
 Îmbunătățirea managementului deșeurilor și activități de conștientizare în zonele rurale;
efectuarea de activități de patrulare și supraveghere în scopul descurajării depozitării
ilegale a deșeurilor și aplicarea de sancțiuni;
 Reglementarea utilizării plaselor de pescuit în zonele populate cu castor; desemnarea
unor zone în care utilizarea plaselor de pescuit să fie interzisă;
 Realizarea de activități de patrulare și supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării activităților de braconaj; relocarea exemplarelor din zonele în care
conflictele sunt iminente;
 Practicarea unui turism civilizat, care să nu afecteze specia și/sau habitatele acesteia;
organizarea de acțiuni de ecologizare a cursurilor de apă populate cu castor;
 Studiile de impact și proiectele aferente lucrărilor de desecare, drenare, etc. să fie
realizate în concordanță cu cerințele speciei;
 Studiile de impact și proiectele aferente realizării MCH și a lucrărilor de apărare
împotriva inundațiilor să fie realizate în concordanță cu cerințele speciei, cu asigurarea
debitelor minime necesare supraviețuirii speciei;
 Reglementări privind distanța de amplasare a stânelor și târlelor față de cursurile de
apă.
 Instalarea de garduri de protecție electrică, utilizarea de plase de sârmă, substanțe
repelente, dispozitive sonore pentru protecția culturilor, arborilor valoroși și pomilor
fructiferi; compensarea pagubelor produse de castor;
 Realizarea de activități de supraveghere în zonele de risc; solicitarea de derogări în
sensul relocării castorilor de pe sectoarele în care prezența acestora reprezintă un risc
major pentru populație; instalarea de sisteme tubulare de reglare a nivelului apei pe
cursurile de apă cu debit constant;
Măsuri de management care se adresează habitatului
 Monitorizarea calității apelor în scopul asigurării condițiilor de viață;
 Patrulări în perioadele în care se practică incendierea vegetației și aplicarea de
sancțiuni;
 Exploatarea arborilor din benzile de vegetație ripariană să fie realizată în concordanță
cu cerințele speciei;
 Proiectarea unor căi de acces care să faciliteze traversarea barajelor de către diversele
specii de faună;
 Conștientizarea diferitelor categorii ale populației cu privire la importanța speciei
pentru ecosistem prin utilizarea diverselor metode de informare;
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Nr.
crt.

AMENINȚĂRI
Amenințări directe:

MĂSURI DE MANEGEMENT

RESPONSABILI
Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și Vânătoare, Asociațiile de
Vânătoare și Pescuit, Direcțiile
Silvice
și
Administratorii
Fondurilor de Vânătoare
Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Garda de Mediu

1

A05.01-Creșterea
animalelor.

Reglementări privind distanța de amplasare
a stânelor și târlelor față de cursurile de apă.

2

A07- Utilizarea produselor
biocide,
hormoni
şi
substanţe chimice

3

C01.01-Extragerea
nisip, pietriş;

4

D01.02-Drumuri,
autostrăzi;

Reglementarea utilizării pesticidelor și
îngrășămintelor chimice în zonele din
preajma apelor populate de castor, ținând
cont de cerințele speciei;
Studiile de impact și lucrările de exploatare
a agregatelor minerale să fie realizate în
concordanță cu cerințele speciei cu evitarea
zonelor în care există adăposturi de castor;
Montarea, în zonele cu risc de accidente, a
unor bariere care să limiteze accesul
castorilor către căile de comunicație;

5

E03.01, E03.02 E03.03Depozitarea
deșeurilor
industriale,
deșeurilor
menajere și a materialelor
inerte pe malurile apelor;

6

F02.01.02- Pescuitul cu
plasa;

7

F03.02.03Braconajul:
otrăvirea, capcane

8

G01- Sport în aer liber şi
activităţi de petrecere a
timpului liber, activităţi
recreative;

9

J02.01.01- “Polderizare” –
îndiguire în vederea creării
unor incinte agricole,
silvice, piscicole etc.

Studiile de impact și proiectele aferente
lucrărilor de asanare a zonelor umede să fie
realizate în concordanță cu cerințele speciei;

10

J02.03.02- Canalizare

Studiile de impact și proiectele aferente
lucrărilor de regularizare, canalizare,
indiguire, să fie realizate în concordanță cu
cerințele speciei

Sistemul de Gospodărire a Apelor
și
Agenția
Națională
de
Îmbunătățiri Funciare

11

J02.05.05 Hidrocentrale
mici, stăvilare

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

12

K03.06- Antagonism cu
animale domestice

Studiile de impact și proiectele aferente
realizării MCH și a lucrărilor de apărare
împotriva inundațiilor să fie realizate în
concordanță cu cerințele speciei, cu
asigurarea debitelor minime necesare
supraviețuirii speciei;
Eliminarea câinilor hoinari și respectarea
prevederilor legislației din domeniul
cinegetic cu privire la respectarea numărului
de câini de la stâne;

de

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

a

Ministerul
Transporturilor,
Compania
Naționala
de
Autostrazi și Drumuri Naționale
din România

Îmbunătățirea mangementului deșeurilor și
activități de conștientizare în zonele rurale;
efectuarea de activități de patrulare și
supraveghere în scopul descurajării
depozitării ilegale a deșeurilor și aplicarea
de sancțiuni;
Reglementarea utilizării plaselor de pescuit
în zonele populate cu castor; desemnarea
unor zone în care utilizarea plaselor de
pescuit să fie interzisă;

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

Realizarea de activități de patrulare și
supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării activităților de braconaj;
relocarea exemplarelor din zonele în care
conflictele sunt iminente;
Practicarea unui turism civilizat, care să nu
afecteze specia și/sau habitatele acesteia;
organizarea de acțiuni de ecologizare a
cursurilor de apă populate cu castor;

Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și Vânătoare, Asociațiile de
Vânătoare și Pescuit, Direcțiile
Silvice
și
Administratorii
Fondurilor de Vânătoare
Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și Vânătoare, Asociațiile de
Vânătoare și Pescuit, Direcțiile
Silvice
și
Administratorii
Fondurilor de Vânătoare
Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Garda de Mediu

a

Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și Vânătoare, Asociațiile de
Vânătoare și Pescuit, Direcțiile
Silvice
și
Administratorii
Fondurilor de Vânătoare

a

Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și Vânătoare, Asociațiile de
Vânătoare și Pescuit, Direcțiile
Silvice
și
Administratorii
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13

Conflictul cu populația
locală datorat pagubelor
produse asupra culturilor
agricole,
pomicole
și
silvice

14

Distrugerea
barajelor
construite de castori;

1

Amenințări indirecte:
E03
Depozitarea
deșeurilor
menajere/deșeuri provenite
din baze de agrement

Instalarea de garduri de protecție electrică,
utilizarea de plase de sârmă, substanțe
repelente, dispozitive sonore pentru
protecția culturilor, arborilor valoroși și
pomilor fructiferi; compensarea pagubelor
produse de castor;
Realizarea de activități de supraveghere în
zonele de risc; solicitarea de derogări în
sensul relocării castorilor de pe sectoarele în
care prezența acestora reprezintă un risc
major pentru populație; instalarea de
sisteme tubulare de reglare a nivelului apei
pe cursurile de apă cu debit constant;

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

a

monitorizarea calității apelor în scopul
asigurării condițiilor de viață

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

a

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

a

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

a

Sistemul de Gospodărire
Apelor, Garda de Mediu

a

Primăriile, Consiliile Județene

2

J01.01 - Incendii

3

J02.10 Managementul
vegetației acvatice și de
mal în scopul drenării
J03.02 Reducerea
conectivităţii de habitat,
din cauze antropice

Patrulări în perioadele în care se practică
incendierea vegetației și aplicarea de
sancțiuni
Exploatarea arborilor din benzile de
vegetație ripariană să fie realizată în
concordanță cu cerințele speciei
Proiectarea unor căi de acces care să
faciliteze traversarea barajelor de către
diversele specii de faună

Necunoașterea de către
populația
locală
a
importanței speciei pentru
ecosistem;

Conștientizarea diferitelor categorii ale
populației cu privire la importanța speciei
pentru ecosistem prin utilizarea diverselor
metode de informare

4

5

Fondurilor de Vânătoare
Primăriile, Consiliile Județene

Figura 25. Situația sintetică privind starea de conservare a speciei Castor fiber

Favorabil

Areal

Populaţie

Inadecvat

Nefavorabil

Necunoscut

Arealul natural ocupat de specia
Castor fiber în România este mult
restrâns față de arealul istoric, dar se
află în creștere raportat la arealul
ocupat după reintroducere. În
prezent arealul se compune din
bazinele râurilor Olt, Mureș,
Ialomița. Efective restrânse au fost
semnalate pe râul Someș, în
Complexul Somova-Parcheș din
Delta Dunării, pe Tisa și pe Valea
Uzului (jud. Bacău). Arealul istoric
includea habitatele favorabile de pe
toate râurile interioare ale României.
Populația estimată la nivel național
este de 1900-2100 exemplare, în
creștere față de estimările anterioare,
numărul exemplarelor reintroduse în
perioada 1998-2003 fiind de 182.
Nu există date referitoare la efectivul
populației din perioada anterioară
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Favorabil

Habitat
pentru
specie

Perspective
(referitoare
la populaţie,
areal
şi
disponibilita
tea
habitatului)

Inadecvat

Nefavorabil

Necunoscut

dispariției, însă dovezile istorice,
toponimice și arheologice susțin
ideea că efectivul era mult mai mare
decât cel actual, raportat la teritoriul
mult mai vast ocupat în perioada
respectivă.
Suprafaţa habitatelor adecvate este
suficientă pentru supravieţuirea pe
termen lung a speciei, cu toate că
anumite sectoare de râu au fost
supuse lucrărilor hidrotehnice.
Deși unele presiuni şi ameninţări
exercitate asupra speciei o afectează
la un nivel mai ridicat, aplicarea
unor
măsuri
adecvate
de
management face ca pericolul
reprezentat
de
presiunile
și
amenințările respective sa aibă la
nivel general caracter moderat.
În contextul în care se vor efectua
repopulări pe alte cursuri de râu,
specia va înregistra în viitor un trend
pozitiv atât din punct de vedere al
efectivelor cât și al arealului.
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Setul de măsuri de management pentru specia Lutra lutra
1. ÎNCADRARE SISTEMATICĂ
Vidra: Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
Ordinul Carnivora
Familia Mustelidae
Taxonomia intraspecifică. Din cele 10 subspecii ale
vidrei europene, citate de Ellerman şi colab. (1965) din
întreaga zonă paleartică, pe teritoriul României există
subspecia - Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758.
Codul NATURA 2000: 1336

Ann Ranlett's Blog

2. SCURT ISTORIC AL SPECIEI ÎN ROMÂNIA
În Romania, inițial, vidra ocupa habitatele acvatice ce dispuneau de resurse bogate de
hrană (pești, crustacee și amfibieni), distribuția sa acoperind atât zonele montane cât și cele de
deal sau câmpie. Dezvoltarea economică a României din perioada socialistă, a dus la un declin
populațional al speciei, prin apariția numeroaselor surse de poluare precum marile combinate
chimice și agricultura industrializată, efectul negativ fiind sporit de lipsa unui interes real în
protecția și conservarea diversității biologice, fapt ce a condus la deteriorarea serioasă a
calității fizico – chimice a apelor interioare.
Numeroase râuri și pâraie din România au devenit improprii vieții faunei de
nevertebrate, implicit a celei piscicole. Astfel arealul de distribuție al vidrei a fost restrâns
simțitor la nivelul țării noastre.
Începând cu anii `90 numeroase surse de poluare au dispărut datorită adoptării unor
tehnologii prietenoase cu mediul sau datorită opririi procesului de producție, ceea ce a dus în
timp la refacerea naturală a habitatelor și biocenozelor afectate. Repopularea naturală cu pește,
crustacee și amfibieni a determinat creșterea numerică și extinderea treptată a populației de
vidră din Romania.
Densitatea populaţiilor din vestul României este de cel puţin 8 indivizi/10000 ha în
zonele colinare şi montane, aceasta scăzând în restul teritoriului României unde regăsim o
densitate cuprinsă între 4 şi 8 indivizi/10000 ha, mai puţin în zonele joase din N-E Moldovei,
sudul Ţării şi zona Dobrogei unde numărul indivizilor scade sub 4 exemplare/10000 ha
(Ionescu, O., Ionescu, G., 1994).
Densitatea medie în România se situează undeva în jurul valorii de 4 - 8 indivizi per
10000 hectare. Efectivele de vidră înregistrează o ameliorare, deoarece au scăzut cererile de
blănuri preţioase şi, ca urmare, presiunea antropică este mai puţin simţită asupra acestei specii.
Populația de vidră din România este viabilă, efectivele fiind în creștere, datorită în principal
statutului de ocrotire pe care îl are specia.
În ultimii ani, populaţia are o tendinţă de stabilizare şi chiar de creştere uşoară, ultima
estimare (2014) fiind de 7500-10200 de exemplare cu efectivul mediu de circa 8850 de
exemplare.
3. BIOLOGIA ȘI ECOLOGIA SPECIEI
3.1. Descrierea corpului
Mustelid de talie mare, cu corp alungit acoperit cu blană foarte deasă, coada lungă,
rotundă, îngroşată la bază şi subţire la vîrf.
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Vidra are capul turtit, botul scurt, ochii mici, urechile scurte şi rotunjite, situate lateral,
abia vizibile din blană, cu marginea superioară îndoită şi acoperite cu peri scurţi și foarte deşi.
Gâtul este scurt şi gros, ușor tronconic. Vibrizele sunt foarte lungi şi stufoase, de culoare
gălbuie.
Membrele sunt scurte în raport cu mărimea corpului, cele anterioare mai scurte decât
cele posterioare, ceea ce conferă animalului o ținută specifică. Acestea se termină cu tălpi late
dotate cu membrane interdigitale dezvoltate care sunt adaptări specifice pentru înot și gheare
nerectractile, scurte de culoare alb gălbuie. Pe tălpile anterioare există o perniţă mare, trilobată
şi o altă perniţă- carpală, rotundă, situată posterior. Pe tălpile posterioare se află o perniţă mare,
de formă neregulată, golaşă; perniţa tarsală, cea posterioară este acoperită cu peri.
Blana alcătuită din două tipuri de peri: scurți, de protecție și lungi, de contur. Perii de
contur se udă, dar la ieşirea pe mal, după ce animalul se scutură, se zvântă foarte repede. Părul
scurt asigură menținerea temperaturii corpului, nepermițând pătrunderea apei aproape de piele.
Pe perioada de iarnă blana este formată din peri mai lungi. Perii de pe membre şi cei de la
baza cozii sunt mai scurți.
Culoarea blănii variază mult între indivizi, dar în general este cafeniu închisă pe spate și
pe lateral. Partea ventrală a capului, gâtul anterior şi pieptul sunt de culoare cenuşiualbicioasă.
Vara blana este mai închisă decât cea de iarnă (Murariu, Munteanu D, 2005).
Craniul este larg şi turtit; neurocraniul are contur piriform lăţindu-se brusc după
constricţia anterioară; rostrul e scurt, regiunea interorbitală netedă, cu puţin mai îngustă decât
rostrumul.

Figura 33. Craniu de vidră
Dentiţia este caracteristică, de carnivor, puternic dezvoltată, dar suprafeţele coronare
ale molarilor sunt relativ mici. Prezintă 36 de dinți cu următoarea formulă dentară:
I=3/3; C=1/1; Pm=4/3; M= 1/2;
Incisivii superiori sunt unicuspizi, dispuşi în linie dreaptă, cei laterali fiind separaţi de
canini printr-un spaţiu care permite intercalarea caninilor inferiori, mai mici decât cei
superiori. Incisivii cresc în dimensiuni dinspre centru spre cei marginali, perechea a treia fiind
cea mai puternică, cu suprafaţa coronară mai mare decât a primilor doi incisivi. Primii doi
incisivi inferiori au coroana simplă, iar al treilea o are bifidă.
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Caninii superiori sunt puternici, uşor curbați posterior. Caninul inferior este scurt dar
robust şi puternic curbat posterior.
Premolarii 2 și 3 au câte două rădăcini, ultimul fiind mai mare şi cu suprafaţa coronară
de formă triunghiulară.
Premolarul 1 este mic, cu o singură rădăcină şi unicuspid.
Premolarul 4 este mai mare, cu coroana lăţită posterior şi un singur cuspid, situat
central.
Molarul superior are coroana mai mică decât a carnasierei şi mai are un şanţ median,
transversal. Carnasiera inferioară are suprafaţa externă marcată de o incizie verticală. Molarul
al doilea are coroana turtită, cu un cuspid mic, legat de creasta centrală.
3.2. Natalitate, mortalitate și reglarea populației
În cazul vidrelor din ţara noastră, reproducerea are loc tot timpul anului şi ca urmare,
puii se nasc în orice anotimp. Gestaţia durează 60-63 zile. Nasc 2-3 pui, rareori 4-5.
Mortalitatea este influențată în principal de dușmanii naturali în perioada de creștere a puilor,
precum și de factorii antropici. Reglarea populației se face în principal în funcție de oferta de
hrană și de prădători.
3.3. Structură socială și teritorialism
Vidra eurasiatică de râu este în principal, solitară, masculii şi femelele trăind împreună
doar în timpul împerecherii. Sunt animale teritoriale, marcând graniţele teritoriului individual
cu excremente şi/sau o secreţie groasă, lipicioasă produsă de glanda anală. După Murariu D. și
Munteanu D., 2005 teritoriul unui individ este de 7-15 km liniari.
Masculii au teritorii mai mari decât femelele, teritoriul unui mascul suprapunându-se
peste cel al mai multor femele, dar nu peste al altor masculi. Teritoriile femelelor nu se
suprapun, vidrele manifestând agresiune faţă de exemplarele de acelaşi sex.
4. COMPORTAMENT
Mamifer semiacvatic, cu activitate preponderent nocturnă şi crepusculară, vidra a fost
observată ocazional şi pe timpul zilei. Pe uscat se deplasează greoi prin salturi pe distanţe
scurte. Este activă indiferent de condițiile meteo;
Deşi pare greoaie în deplasarea pe uscat, obişnuieşte să se ridice pe membrele
posterioare, oarecum asemănător cu nevăstuica sau popândăul. În timpul iernii, se deplasează
și prin alunecare cu capul înainte, propulsându-se prin forța membrelor posterioare.
În apă, utilizează diferite tehnici de înot. Sub apă, înoată prin flexiuni dorso-ventrale ale
corpului şi bătăi ale membrelor posterioare ajutându-se şi de coadă. Se poate deplasa cu viteză
de 12 km/h, pe distanţe de sute de metri.
În apele puțin adânci se scufundă repetat, răsturnând pietrele în căutarea hranei. De
asemenea verifică zonele de sub maluri care pot adăposti pești sau crustacei.
În general stă circa un minut sub apă, dar când este speriată, poate rămâne scufundată
până la 4 minute, timp în care ritmul bătăilor inimii scade, permițându-i un consum mai redus
de oxigen.
Este activă noaptea, mai ales în habitatele perturbate de activităţile umane.
Ziua se odihneşte în scobiturile malurilor, sau în galeriile pe care şi le sapă singură. Îşi
caută refugii şi în scorburile bine zvântate ale sălciilor de pe malurile apelor, precum şi în stuf,
papură şi rogoz.
Vidrele sunt, în general, timide şi trăiesc ascunse, solitare - cea mai mare parte din
viaţă. În timpul zilei, vidrele depind de adăposturi şi vizuini. Numărul adăposturilor din
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teritoriul unei vidre poate ajunge până la 30, pe care le poate utiliza alternativ. Numai locurile
cele mai sigure şi inaccesibile sunt folosite pentru reproducere. Vizuinile natale se găsesc
departe de cursurile principale de apă şi de locurile importante de hrănire (Van Moll, 2004).
Vidra eurasiatică este foarte tolerantă față condițiile de temperatură, atâta timp cât dispune de
protecţie faţă de soare şi de vreme rea.
Ca și majoritatea carnivorelor este o specie oportunistă, deosebit de vorace,
comportament care duce la pierderi importante în incintele complexelor piscicole. Atunci când
pătrunde în heleștee sau păstrăvării produce pagube mari, prădând mai mult decât e necesar
pentru supraviețuire.
5. CERINȚELE SPECIEI
Vidra este o specie cu amplitudine ecologică foarte mare, care trăiește din zona de
munte pănă în Delta Dunării. Prezența ei este legată nemijlocit de ape bogate în pește. Preferă
râurile și pâraiele cu maluri împădurite și abrupte. Home range-ul este relativ extins, întrucât
zilnic are nevoie de hrană. Trăiește în galerii săpate în mal, cu o ieșire sub apă, sau în cotloane
amenajate sub rădăcinile sălciilor, dar adesea intrarea în vizuină este vizibilă, fiind dispusă
deasupra nivelului apei.

Figura 34. Urme de vidră (din Brown R şi colab, 1995 stânga), foto M.R. (dreapta)
Deși nu se îndepartează mult de apă se poate deplasa distanțe destul de mari și pe uscat,
unii experți susținând chiar travesarea culmilor și trecerea dintr-un bazin hidrografic în altul.
Considerăm totuși aceste cazuri ca fiind excepții, căile de deplasare ale speciei fiind în mare
parte suprapuse peste rețeaua hidrografică cu debit permanent și ofertă de hrană suficientă.
Vidra este o specie euritropă fiind întâlnită în toate tipurile de biotopuri acvatice (apă
dulce) şi în biotopurile semi-acvatice (malul mării, lacuri, râuri, pâraie şi iazuri, inclusiv maluri
şi insule). Prezența și utilizarea terenului este în mare măsură determinată de abundenţa pradei.
Vidra foloseşte diferite surse de hrană de dimensiuni variabile găsite în sau la locurile cu apă,
dar este, în principal (până la 80%) o specie piscivoră (Van Moll, 2004). Consumă, de
asemenea, raci, sobolani de apă, bizami și broaste. Răpește pui și păsări de apă, consumând și
ouă din cuiburi. Pentru a consuma hrana scoate capul deasupra apei, iar când mănâncă pești și
păsări mai mari iese pe mal.
6. METODOLOGII DE ESTIMARE A EFECTIVELOR
6.1. Recunoașterea speciei în teren
Există anumite indicii care demonstrează prezența speciei pe un anumit teritoriu:
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Excrementele și marcaje ale terioriilor
Excrementele sunt utilizate ca modalitate de a semnala ocuparea teritoriului, indiciu
destinat altor exemplare de vidră care sunt în trecere prin teritoriul respectiv. Acestea sunt
depuse în preajma apelor pe proeminențe ale malurilor, pe stânci sau pietre de mari dimensiuni
aflate în mijlocul apei sau pe margine, care sunt emerse în condiții normale ale nivelului apei,
pe trunchiuri de arbori doborâți sau puternic înclinați, în apropierea cascadelor, pe insule de
nisip sau maluri cu pietre, sub poduri și în apropierea confluențelor.

Figura 35. Excremente de vidră proaspete și vechi
Excrementele proaspete sunt în general de consistență semisolidă și conțin oase și solzi
de pește, și eventual oase de batracieni, păr de la mamifere (rozătoare), pene, alte resturi de
nevertebrate. Mirosul este caracteristic, determinat de conținutul mare în resturi de pește.
Odată cu trecerea timpului excrementele devin solide prin evaporarea apei, mirosul se
estompează, iar culoarea devine mai puțin intensă.
În perioada verii când temperatura este foarte ridicată vechimea lăsăturilor este greu de
apreciat motiv pentru care este recomandată efectuarea inventarului acestora dimineața.

Figura 36. Excrement de vidră depus pe o cioată de salcie doborâtă de castori
42

Secrețiile glandelor anale sunt vâscoase de culoare verde-închis și în general sunt depuse
în aceleași locații ca și excrementele, fiind indicii ale prezenței permanente ale speciei în
teritoriul respectiv.

Figura 37. Marcaj de teritoriu
Urmele
Prezenţa vidrei în natură poate fi depistată după urmele imprimate în solul umed, care
se deosebesc de ale altor specii prin faptul că membranele interdigitale, care unesc cele 5
degete, se imprimă foarte bine pe sol. În mers liniştit, urmele vidrei sunt dispuse două câte
două, oblic. În fugă, toate cele 4 urme sunt apropiate şi aliniate oblic faţă de direcţia de mers.
Pe zăpadă urma pârtie este foarte ușor de deosebit, atât ca mărime, cât și ca formă.

Figura 38. Urme de vidră imprimate pe zăpadă
Resturi de hrană
În urma hrănirii adesea rămân resturi de pește, batracieni, păsări. Deosebirea față de
resturile rămase de la alte specii este destul de facilă, întrucât celelalte mustelide sunt mult mai
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mici, iar spectrul trofic al acestora cuprinde preponderent alte grupe de animale (nurca
consumă în principal batracieni). Urmele rămase la locul hrănirii ajută, de asemenea, la
identificarea prădătorului.

Figura 39. Exemplar de caras (Carassius auratus gibelio) parțial consumat de vidră

Figura 40. Resturi ale unui exemplar de rață mare (Anas platyrhynchos) prădată de vidră
Adăposturi
Vizuinele de vidră sunt de obicei greu vizibile pentru că specia utilizează de multe ori
cavități naturale situate sub cioate, rădăcini, sau între stânci. Pe cursurile de apă cu maluri
nisipoase pot fi observate vizuini cu intrarea situată aproape de nivelul apei. La intrarea în
galerie se observă de cele mai multe ori urmele imprimate ale vidrei.
Vizuinele săpate de vidră sunt mai mici decât cele de castori și mai puțin elaborate,
respectiv mai mari decât cele create de bizami. Aceste două mamifere cu care vidra poate
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împărți același teritoriu au galeriile săpate sub nivelul apei, fiind vizibile în perioadele de
secetă.

Figura 41. Vizuină de vidră săpată la conflueța unor cursuri de apă permanente

6.2. Metodologii de estimare a efectivelor
Pentru estimarea efectivelor de vidră metodele folosite se bazează pe detectarea speciei
pe baza semnelor de prezență, observarea directă a speciei fiind foarte dificilă.
Pentru determinarea distribuției se poate folosi forma îmbunătățită a Metodei standard
pentru monitorizarea vidrei elaborată de IUCN/SSC Otter Observator Group (Reuther et al.
2000). Este o metodă standardizată care în loc de efectivul estimat a populației folosește ca
unitate de măsură prezența sau absența vidrei de-a lungul unei secțiuni de 600 metri lungime
de apă curgătoare sau apă stătătoare. Metoda este relativ simplă, oferind posibilitatea acoperirii
unor suprafețe întinse, chiar aplicarea la nivel național.
Metoda a fost îmbunătățită prin diferențierea acestora în două categorii (Lanszki 2007,
2009):
1. Prezență permanentă care semnifică prezența unor exemplare rezidente care au teritoriu
ocupat permanent si care prezintă șanse pentru reproducere;
2. Prezență ocazională care înseamnă unu sau mai multe exemplare în dispersie sau apariția
unor exemplare rezidente pe habitatele/teritoriile învecinate.
Clasificarea prezențelor în cele două categorii deja indică în linii mari starea de
conservare a speciei și prin repetări consecutive sau utilizarea metodei pentru monitorizare
ajută la determinarea tendințelor de expansiune, restrângere, creștere, stabilitate, descreștere
populațională.
Conform acestei metode pentru fiecare punct de observare se efectuează minimum o
deplasare în teren pentru evaluarea unui sector cu o lungime de 600 m de-a lungul unui corp de
apă căutând semnele de prezență a vidrei. După caz se pot parcurge și sectoare de 300 m în
45

amonte și în aval pe un singur mal sau 150 m în ambele sensuri și ambele maluri.
Căutarea semnelor de prezență durează până când se identifică două semne de prezență de
vârste diferite (semne vechi și proaspete). Prin semne primare de prezență înțelegem în special
excrementele, jeleul anal, urma tipar sau urma pârtie.
Excrementele și jeleul anal sunt folosite pentru marcare teritorială și sunt depuse pe
obiecte care ies în evidență: pietre, trunchiuri de copaci căzuți, locuri în jurul rădăcinilor
copacilor, etc. Urmele sunt vizibile pe mal în locurile unde animalele ies din apă, de exemplu
sub poduri sau înaintea podurilor, pe bancuri de nisip. Observațiile directe ale animalelor,
prezența vizuinelor sau a mingilor de iarbă sunt semne sigure de prezență, însă au fost rar
întâlnite.
Înainte de începerea evaluării, specialiștii înregistrează coordonatele GPS de plecare și
trackurile. Denumirea punctelor de plecare este aceeași cu denumirea punctului de observare
planificată dar se adaugă un sufix din inițialele numelui observatorului.
În cazul punctelor aflate sub poduri (majoritatea cazurilor) șansele de a găsi semne de
prezență este mai mare.
Conform metodei descrise, secțiunea de 600 m se verifică integral numai dacă se găsesc
numai semne de aceeași vârstă. Distanța parcursă se măsoară cu ajutorul GPS-ului.
În cazul în care punctul este verificat de către două persoane, fiecare dintre ele verifică
o secțiune de 300 de m de-a lungul râului – unul în amonte și unul în aval. În acest caz, ambii
specialiști folosesc propriul GPS pentru a măsura distanța parcursă. Evaluarea se efectuează
într-o rețea UTM (Universal Transverse Mercator) constituită din cvadrate de 50x50 km,
acestea fiind subdivizate în 4 subcvadrate de 25x25 km, cu un punct de observare în fiecare.
Punctele de observare au fost alese în mod semi-randomizat: inițial punctele fiind dispuse în
mod randomizat pe suprafața subcvadratelor și ulterior au fost mutate în habitatele acvatice
aflate la cea mai mică distanță față de punctul randomizat în așa fel încât să nu se depășească
limitele unui cvadrat de 10 km din interiorul subcvadratului respectiv. Acest mod semirandomizat de selectare a punctelor de observare are rolul de a asigura adaptarea metodei față
de calitatea habitatului din punctul de vedere al prezenței vidrelor. Astfel cvadratele de 50x50
km pot fi caracterizate nu numai pe baza prezenței sau absenței vidrei dar și prin calitatea
habitatului din punctul de vedere al speciei. Ca exemplu dacă se compară două cvadrate 50x50
km unul cu multe habitate acvatice iar altul cu caracter stepic cu relativ puțină apă, se vor
concluziona următoarele: în primul caz chiar sunt șanse mari ca punctul de observare sa cadă
aproape de vreun habitat optim indiferent dacă alegem conștient sau în mod randomizat iar în
al doilea caz sunt șanse mici ca randomizarea sa nimerească aproape de un habitat optim, pe
când în mod conștient pot fi alese mai multe habitate optime pentru vidră în oricare dintre
cvadratele 50x50 km. Distanța minimă dintre eșantioanele învecinate este de 5 km.
Pentru cazul în care nici unul dintre cele patru puncte de observare dintr-un cvadrat
50x50 nu este pozitiv s-au desemnat 1-2 puncte de rezervă. Punctele de rezervă nu sunt
randomizate, ele sunt amplasate în mod intenționat în locurile accesibile unde habitatul este
corespunzător vidrei. Rolul punctelor de rezervă este de a oferi șansa de a detecta prezența
speciei și în cvadratele sărace în habitate corespunzătoare vidrei.
Pentru identificarea cvadratelor, subcvadratelor, respectiv a punctelor de observare și a
punctelor de rezervă s-au folosit coduri.
Codurile pentru cvadratele 50x50 km au fost prin combinarea de litere și numere (rânduri de la
A până la K, coloane de la 01 până la 17. Subcvadratele de 25x25 km au cod în funcție de
numărul lor în cvadrat (D05-1), iar punctele de observare și de rezervă sunt denumite conform
codului subcvadratului în care acestea sunt situate: D03-4, D03-1-PR.
În cazul punctelor aflate sub poduri (majoritatea cazurilor) este necesară verificarea
ambelor maluri de sub pod și a zonei din jurul acestuia. În cazul identificării a două semne de
vidră de diferite vârste sub pod, secțiunea de 600 de m nu trebuie verificată integral. În caz
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contrar observatorul parcurge 600 m de-a lungul malului râului (măsurând distanța cu ajutorul
GPS-ului): 300 m în amonte și în aval sau 600 m într-o singură direcție.
Optim este ca verificările să se efectueze numai dacă condițiile meteo sunt adecvate (nu au fost
inundaţii în ultimele 2 săptămâni). Pentru acoperirea situațiilor în care nu s-au identificat
semne ale prezenței din cauza condițiilor meteo se pot prevedea 2 deplasări în teren în perioade
diferite.
Completarea formularului standardizat
În timpul investigației sau imediat după efectuarea acestora se completează formularul
standardizat pentru fiecare punct de observare. Formularul servește și la evaluarea rezultatelor,
habitatului și a factorilor antropici și cuprinde datele de bază ale inventarierii (data, localitatea
și numele zonei), descrierea zonei (date despre habitat și impactul antropic), informații privind
metoda de inventariere și rezultatele.
Excrementele găsite precum și celelalte semne de prezență se menționează în acest
formular. După vârsta excrementelor se disting 3 categorii de prezență:
1 - proaspăt (cu vârsta de câteva zile) = închis la culoare, umed și puternic mirositor;
2 - vârstă mijlocie (vârsta de 1-3 săptămâni) = excremente închise la culoare, compacte, ușor
umede sau uscate dar încă puternic mirositoare;
3 - vechi (vârsta mai mare de 3 săptămâni) = excremente cu culoare deschisă, care se
descompun și miros numai ușor.
Clasificarea/categorizarea rezultatelor:
- În funcție de vârsta semnelor de prezență găsite, eșantioanele pot fi clasificate în felul
următor:
I.

Pozitiv (categoria este divizată în 3 subcategorii)

 Permanentă (PP)– în cazul în care au fost găsite minim două semne de vidră de vârstă
diferite. De exemplu o amprentă proaspătă și un excrement vechi, sau un excrement de vârstă
1-2 zile și unul vechi. În cazul în care vom găsi jeleul anal sau vizuină activă, punctul este
clasificat ca fiind pozitiv cu prezență permanentă a vidrei.
 Ocazională (PO) - în cazul în care a fost parcursă toată distanța de 600 de m, dar au
fost găsite doar semne de aceeași vârstă. De exemplu numai excremente proaspete și urme
proaspete.
 Prezență nedeterminată (PN) – în cazul în care au fost găsite numai semne de aceeași
vârstă, dar secțiunea de 600 de m nu a fost verificată în întreaga lungime din motive obiective.
(Motivul se notează în formular).
II. Negativ (N ) în cazul în care nu s-au găsit semne chiar dacă toată lungimea de 600 de m a
fost verificată.

47

Figura 42. Exemplar de vidră surprins cu ajutorul camerelor foto capcană

7. Starea de conservare a vidrei la nivel național
În evaluarea stării de conservare a vidrei la nivel național s-au avut în vedere prevederile
Ordonanței de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările
ulterioare și Directivei Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, forma consolidată

0.1 Statul membru

ROMÂNIA - RO

0.2. Denumirea științifică
a speciei

Lutra lutra

0.3. Denumire populară

Vidră

1 Nivel național
2 Nivel biogeografic
2.1. Regiunea biogeografică
2.2. Teritoriul
2.2.1. Mărimea teritoriului
2.2.2 Metoda de
determinare a mărimii
arealului
2.2.3. Tendința (modificării
arealului) pe termen scurt
2.2.4 Tendința (modificării
arealului) pe termen lung
2.2.5 Arealul favorabil de
referință

Specia se regăsește în toate regiunile
biogeografice existente în România

Prin evaluarea semnelor de prezență pe 456
de puncte de observare semi-randomizate
extrapolând datele pe 129 cvadrate de 50 x
50 km acoperind tot teritoriul României
Stabilă
Probabil stabilă
Cursurile de apă de peste 4-5 m lățime sau
apele stătătoare naturale și seminaturale
populate natural cu pești.
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2.3. Populația
2.3.1. Estimarea
mărimii
populației
2.3.2 Anul sau perioada
2.3.3. Metoda folosită
pentru determinarea
mărimii populației
2.3.4. Tendința populației
pe termen scurt
2.4.5. Tendința populației
pe termen lung
2.4.8. Populația favorabilă
de referință
2.5. Habitatul speciei
2.5.1 Estimarea mărimii
habitatelor

2.5.2. Anul sau perioada

2.5.3 Metoda folosită
pentru determinarea
habitatului

2.5.3. Calitatea
habitatului

2.5.4 Tendința habitatelor
pe termen scurt
2.5.5 Direcția tendinței
habitatelor pe termen scurt
2.5.6 Suprafața habitatului
adecvat pentru specie
2.6. Principalele presiuni
2.6.a) Presiunile

2.6.b) Clasificarea
presiunilor

A) mediu 8850
B) minim 7500
C) maxim 10200
2013-2014
Estimare bazată pe extrapolarea numărului
minim posibil pe trei categorii de habitate
(lacuri, râuri secundare, râuri mari)
Populație stabilă
Populație stabilă
Nu sunt date istorice de populație bazate pe
studiu.

S-a determinat procentual pe trei categorii
principale de habitate care arată diferențe
măsurabile: lacuri 55%, râuri secundare
57%, râuri mari 60%
2013-2014

Categorizare după criterii: caracterul de apă
stătătoare sau curgătoare și lățimea
cursurilor de apă. Categorizare după date
GIS (Corine Land Cover) Compararea
celor două categorizări.
Calitate
Bună
Cum a fost
Estimare bazată pe
evaluată
studiu efectuat în
calitatea
456
puncte
de
observații
semirandomizate
Stabilă sau scădere ușoară în zone cu
creșterea activității umane
Stabilă sau scădere ușoară în zone cu
creșterea activității umane
Nu s-a evaluat

-Tăierea arborilor, tufărișurilor și arbuștilor
din zonele ripariene.
-Poluarea apei
-Incendierea vegetației de pe malul apelor
-Fragmentarea habitatelor prin construirea
de baraje și microhidrocentrale
-Îngustarea bazei trofice
Importanță medie

49

2.6.1 Metode de
determinare a presiunilor
2.7. Amenințări
2.7.a) Amenințări

2.7.b) Clasificarea
amenințărilor (ca efect asupra speciei)
2.7.1 Metode de determinare a
amenințărilor

2.8. Concluzii
2.9.1 Teritoriul

Evaluarea presiunilor pe teren în cadrul
studiului din 456 puncte de observare semirandomizate
-Lucrările de regularizare a albiilor,
canalizare,îndiguire, consolidarea
malurilor;
-Prezența câinilor hoinari și de la stâne;
-Managementul nivelului apei;
-Braconajul: otrăvirea, capcane, etc;
-Conflicte la ferme piscicole, păstrăvării
-Depozitarea deșeurilor industriale și a
materialelor inerte pe malurile apelor;
-Pescuitul cu plase;
-Dezvoltarea rețelelor de transport și
intensificarea traficului;
-Extragerea de nisip, pietriş din albia
râurilor;
-Activitățile de petrecere a timpului liber și
turismul dezorganizat
-Creșterea animalelor
-Coliziuni cu mașini în cazul părăsirii
subpodurilor
Importanță medie în general, (importanță
mare local)
Evaluarea amenințărilor pe teren în cadrul
studiului din 456 puncte de observare semirandomizate

2.9.3 Habitatul speciei

Evaluare
Tendința
Evaluare
Tendința
Evaluare

Favorabil
Stabilă
Favorabilă
Stabilă
Favorabilă

2.9.4. Perspective viitoare

Tendința
Evaluare

Stabilă
Favorabilă

Tendința

Scădere ușoară
datorită expansiunii
zonelor cu activitate
umană

2.9.2 Populație

2.9.5 Evaluarea globală a Statutului de Favorabil
Conservare
2.9.6 Tendința globală a Statutului de Stabilă
Conservare

50

Areal

Populație

Habitat
pentru
specie

Perspective
(referitoare
la populaţie,
areal şi
disponibilitatea
habitatului)

Favorabil
Vidra este prezentă în
România în toate
habitatele acvatice, în
toate regiunile
biogeografice existente.
În medie 55-60% din
habitatelor acvatice de
pe teritoriul României
sunt ocupate de vidră.
Efectivele actuale sunt
estimate la 7500-10200
exemplare.
Nu există informații
obținute pe baza unor
metodologii adecvate,
despre populațiile de
vidră din trecut.
Suprafaţa habitatelor
adecvate nu a fost
estimată, dar în cadrul
studiului s-a dovedit că
lipsa vidrei poate fi
legată numai de lățimea
cursurilor de apă. Fiind
o specie cu adaptabilitate mare și nepretențioasă, toate habitatele
acvatice din Romania
sunt corespunzătoare
pentru specie. Deoarece
România are o rețea
hidrologică foarte
bogată starea de
conservare a speciei
este favorabilă.
Nu se cunosc factorii
care pot influența
specia la nivel de
populație. Presiuni și
amenințări locale sunt
întâlnite dar efectul lor
asupra populației pare
să fie moderat.

Inadecvat

Nefavorabil Necunoscut

La nivel național starea de conservare a speciei Lutra lutra este favorabilă cu tendință
stabilă.
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7. AMENINȚĂRI
7.1 Amenințări Directe
C01.01Extragere de nisip si pietriș
Activitățile de extragere de nisip și pietriș din albiile râurilor pun în pericol specia prin
faptul că aceste operațiuni se fac fără o cercetare prealabilă amănunțită a terenului ce urmează
să fie exploatat pentru a fi observate eventuale adăposturi de vidră.
D01.02 Drumuri, autostrăzi - Fragmentarea habitatelor de către rețele de transport
Traficul și dezvoltarea rețelelor de transport pun în pericol viața vidrelor prin
accidentările exemplarelor care încearcă să traverseze drumurile auto. Au fost semnalate mai
multe astfel de cazuri. Zonele critice sunt cele din apropierea podurilor și cele în care
drumurile se află în imediata apropiere a cursurilor de apă.

Figura 43. Vidră lovită de autovehicule în zona localității Greblești (Vâlcea)
F 03.02.03 Braconajul: otrăvirea, capcane, etc
Acțiunile de braconaj se desfășoară în principal la complexele piscicole (heleștee și
păstrăvării). Vidra fiind o specie oportunistă aflată în permanentă mișcare în căutarea unor
surse de hrană facil de obținut poate ajunge pe teritoriul unor crescătorii de pește neprotejate,
unde poate produce pagube importante. Deși sunt cazuri unde vidrele sunt tolerate, fiindcă
pagubele produse pot fi compensate de producția foarte mare de pește (în special la heleștee),
în cazul păstrăvăriilor unde investițiile necesare pentru obținerea produsului finit (salmonide
pentru consum) sunt foarte importante, administratorii încearcă să prevină sau să îndepărteze
exemplarele de vidră prin diverse mijloace, unele încadrate în categoria acțiunilor de braconaj.
Din discuțiile purtate cu personalul implicat în cultura salmonidelor circa 5% au îndepărtat
specia prin acțiuni de braconaj.
În afara acestor cazuri se mai practică braconajul pentru obținerea de trofee, dar cu
impact mai redus asupra populației.
J 02.03.02 Lucrările de regularizare a albiilor, canalizare, îndiguire, consolidarea malurilor întreținerea construcțiilor existente;
Realizarea și întreținerea construcțiilor hidrotehnice, reprezintă un pericol pentru vidră
atât prin distrugerea adăposturilor aflate pe tronsonul respectiv în momentul realizării
lucrărilor, cât și prin acoperirea și distrugerea posibilelor zone de adăpost (în principal
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eliminarea arborilor bătrăni de pe malurile cursurilor de apă, sub rădăcina cărora, vidrele
găsesc locuri ideale pentru adăposturi.
Cele mai agresive sunt lucrările de recalibrare a albiilor cursurilor de apă canalizate,
pentru că implică refacerea albiei minore, a malurilor, a zonei dig-mal și a digurilor cu
îndepărtarea vegetației și implicit afectarea întregii faune asociate cursului de apă.

Figura 44. Curs de apă supus lucrărilor de recalibrare a albiei
F02.01.01 Pescuit cu capcane, vârşe, vintire
Se practică pe cursul principal și brațele Dunării și în zona Deltei Dunării. Exemplarele
de vidră se blochează în plasele de pescuit și mor prin înecare. Pe lângă plasele legalizate,
ocazional pescarii utilizează și plase interzise, tip monofilament, acestea fiind cele mai
periculoase, animalul captiv nemaiavând nici o șansă de eliberare.
J02.05.02
Modificarea structurii cursurilor de apă continentale - Construcția de
microhidrocentrale;
Construcția de noi microhidrocentralele care nu țin cont de necesitățile speciilor de
faună care sunt direct dependente de apă conduce în multe cazuri la fragmentarea habitatelor,
diminuarea debitului pe cursurile de apă. Astfel acolo unde nu sunt realizate scărițe pentru
favorizarea trecerii speciilor care compun ihtiofauna, populațiile pot ajunge într-o stare
nefavorabilă din punct de vedere al conectivității, lucru care afectează în mod direct vidra,
peștele fiind hrana de bază a acesteia.
K 03.06. – Antagonismul cu animalele domestice - Prezența câinilor hoinari și de la stâne;
Câinii vagabonzi și cei de la stâne sunt dușmani naturali ai vidrelor, în special pe
cursurile de apă cu debite reduse, unde acestea devin vulnerabile.
Fenomenul de abandonare a câinilor în zonele nelocuite este din ce în ce mai frecvent,
localnicii considerând că astfel obțin scăderea densităților în zonele urbane sau rurale. Căutarea
hranei este o prioritate pentru câinii vagabonzi, constituind o plagă pentru toate speciile de
faună.
De asemenea în multe cazuri numărul de câini de la stâne nu este respectat, fiind
superior valorilor reglementate, iar în plus, aceștia sunt prost hrăniți de către proprietari, sub
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pretextul menținerii acestora într-o continuă stare de alertă, fiind forțați să caute hrană
complementară din mediul natural. Cum multe din stânele din ultimii ani s-au cantonat în
zonele de luncă, presiunea asupra speciilor acvatice sau terestre ce populează cursurile de apă
este în creștere. Fenomenul a fost observat în lunca râurilor Olt, Mureș, Hârtibaciu, Ialomița,
Râul Negru, etc.
Fragmentarea habitatelor prin construirea de baraje;
Modificarea cursurilor de apă poate avea loc și prin construirea de baraje, vidra fiind
afectată în principal de barajele înalte, betonate și cu pante accentuate, pe care nu le poate
traversa, acestea fragmentând evident habitatele populate de vidră în pofida mobilității ceva
mai mari a speciei, vidra putându-se îndepărta mai mult de cursurile de apă pentru a căuta noi
teritorii. La nivel național s-a realizat o inventariere a barajelor existente care au un impact
deosebit asupra speciei.
Un aspect important este asigurarea debitelor minime în avalul barajelor în perioadele
cu secetă prelungită
7.2 Amenințări Indirecte
A07 Uutilizarea produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice – Tratamentul culturilor
Nerespectare distanței minime dintre culturile agricole și cursurile de apă, poate
determina poluarea cu pesticide și alte substanțe chimice a apelor curgătoare. Spălarea
recipienților de transport a substanțelor utilizate la tratamente este o amenințare întâlnită
preponderent local. Mulți agricultori, folosesc apa din râurile sau pâraiele adiacente culturilor
pentru umplerea cisternelor folosite la chimizarea culturilor, direct, sau aruncă anumite
recipiente în care au fost depozitate substanțele direct în râuri deversându-se astfel cantități
însemnate de chimicale.
F02. Pescuit și recoltarea resurselor acvatice - Pescuitul industrial și braconajul piscicol
Ca și în cazul poluării apelor, pescuitul industrial în special, dar și braconajul piscicol
reduc baza trofică a vidrei. Braconajul, în principal cel cu plase monofilament este neselectiv,
fiind capturate diferite specii și dimensiuni de pește, printre care și cele preferate de vidră.
Aceasta reprezintă în același timp și o amenințare directă, pe langă speciile de pești, în
plasele pot fi capturate, fără intenție, chiar și exemplare de vidră care odată prinse, nu se mai
pot elibera și mor prin înecare.
Braconajul piscicol observat pe unele sectoarea ale râului Argeș au epuizat efectivele
piscicole, fapt care se reflectă în efectivele reduse de vidră care au supraviețuit.
H01. Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si salmastre)
Poluarea chimică este deosebit de nocivă asupra populațiilor de pește din apele de
suprafață și implicit la reducerea efectivelor de vidră;
Cu toate că cea mai mare parte a combinatelor chimice au fost închise sau
retehnologizate există în continuare posibilitatea producerii de accidente care să ducă la
deversarea unor substanțe chimice cu efect catastrofal asupra vieții organismelor acvatice.
H01.08. Poluarea difuză a apelor de suprafaţă cauzată de apa de canalizare menajeră şi de
ape uzate
Influență importantă prezintă și poluarea fizică și biologică datorată stațiilor de epurare
care sunt uneori depășite din punct de vedere al afluxului de ape uzate, fapt care determină
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deversarea de lichide incomplet epurate în apele curgătoare. În acest mod suspensiile prezente
permanent în apă conduc la afectarea branhiilor peștilor și îmbolnăvirea lor. Ca efect secundar
materiile organice consumă oxigenul din apă contribuind sinergic la impactul negativ asupra
faunei piscicole și a celei de nevertebrate. Astfel de situații au fost observate pe râurile Olt și
Ghimbășel, pe raza județului Brașov.
J01.01 Incendii - Incendierea vegetației din apropierea apelor;
Această acțiune afectează în mod direct zonele de adăpost constituite din stufărișuri și
arborii bătrâni sub rădăcinile cărora vidrele își construiesc uneori adăposturi. Incendierea
vegetației, forțează vidra să părăsească zonele respective și să caute alte teritorii. Aceasta poate
reprezenta o amenințare importantă în cazul în care acțiunea se suprapune cu perioada creșterii
puilor. Este practicată în special în zonele mlăștinoase pentru îndepărtarea vegetației uscate.
J02.01.02 Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini - Degradarea habitatelor
specifice zonelor umede prin lucrări de desecare, drenare, etc.
Desecare și drenarea zonelor umede are ca și consecință imediată înlocuirea habitatelor
specifice cu unele puternic antropizate, principala destinație a terenurilor fiind agricultura.
Această măsură aduce modificări majore a biocenozelor specifice, care se materializează în
principal prin o sărăcire a diversității biologice datorită restrângerii suprafețelor acoperite cu
apă și implicit eliminarea vidrei și a altor specii din habitatele respective.
Amenințarea este una mai mult potențială în condițiile în care în ultimii ani s-au redus
investițiile în acest domeniu.
Pentru unele zone ar fi utilă renaturarea în cazul în care terenurile obținute prezintă o
valoare redusă din punct de vedere al productivității, sau producția obținută nu compensează
pierderea unor habitate sau specii cu valoare deosebită pentru capitalul natural.
8. SOLUȚII PENTRU PREVENIREA PAGUBELOR PROVOCATE DE VIDRĂ
Pe măsura dezvoltării societății omenești s-a înregistrat o intensificare a competiţiei
asupra resursele biologice dintre speciile de prădători şi om. Acestă competiţie a dus la pagube
mari (Yom-Tov et al., 1999; Cozza et al., 1996; Woodroffe et al., 2005) şi creșterea
conflictelor dintre om şi animale, problemă care se manifestă în multe zone ale lumii (Treves
and Karanth, 2003; Wang and MacDonald, 2006).
Principalele soluții de prevenire a pagubelor produse de vidră sunt orientate către
protejarea incintelor de dimensiuni mici și medii, care sunt destinate culturilor piscicole sau
îndepărtarea exemplarelor care au reușit să pătrundă în interiorul acestora. Pornind de la
principiul prevenției măsurile cele mai potrivite sunt de preîntâmpinare a pătrunderii vidrelor.
Prin consultarea bibliografiei care prezintă principalele metode de prevenire a
pagubelor și identificarea posibilităților de adaptare a acestora la condițiile din țara noastră.
O soluție temporară este capturarea şi relocarea animalelor, dar prezintă dezavantajul că
după îndepărtarea unui exemplar pot apărea exemplare noi care ocupă locul celui relocat
(Conover 2001). În acest sens soluția trebuie combinată astfel încât să se împiedice revenirea
altor exemplare pe acel teritoriu prin una din metodele descrise mai jos.
Avantajul celorlalte metode descrise mai jos constă în faptul că nu sunt letale sau
periculoase, de aceea se pot aplica şi în cazul speciilor ocrotite cum este şi vidra.
Dezvoltarea şi perfecționarea metodelor de prevenire a pagubelor a luat amploare cu câteva
decenii în urmă, în paralel cu conștientizarea de către oameni a importanței de a trăi în armonie
cu natura.
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1. Atragerea vidrelor spre locațiile cu valoare scăzută (alimentare prin diversiune)
După golirea şi recoltarea bazinelor piscicole, speciile neimportante din punct de
vedere economic (carași, murgoiul bălțat, somnul pitic etc.) sau pești mici mai puţin valoroși,
care au o dimensiune ideală pentru vidră se pot muta într-un bazin nefolosit mai îndepărtat de
lacurile de iernare, diminuând astfel pagubele provocate de vidre (Lanszki. et al. 2007).
Această metodă se poate combina cu altele, protejându-se bazinele cu pești valoroși astfel încât
vidra să prădeze speciile fără valoare sau cu valoare redusă.
2. Îndepărtarea vegetației şi paza cu câini
Îndepărtarea vegetației prin cosire sau pășunat, poate să reducă frecvenţa cu care
vidrele vizitează anumite heleștee, acoperirea malurilor cu vegetație fiind un factor esențial în
stabilirea unui exemplar lângă un eleșteu (Sales-Luís. et al., 2009), asigurând adăpost.
Fiind un animal foarte prudent, vidra încearcă evitarea oricărui conflict cu alți prădători cum
este omul sau câinii.
Paza cu câini constituie cea mai veche metodă de apărare față de animalele sălbatice.
Eficienţa ei față de vidre este dovedită de faptul că se practică frecvent şi în zilele noastre
(Domokos & Kecskés, 2005). Pentru prevenirea pagubelor cauzate de vidre, în jurul lacurilor
sau a heleșteelor, acolo unde nu există posibilitatea de a lăsa câinii liberi, se recomandă crearea
de dispozitive care să asigure o libertate cât mai mare de mișcare pentru aceștia, prin legarea
lanţului lor de un cablu, de-a lungul căruia au posibilitatea să se deplaseze. Aceasta este
deosebit de eficace, mai ales dacă se cunosc traseele folosite de vidre. Trebuie protejate în
special zonele care sunt mai expuse: laturile aflate în apropierea apelor populate cu vidră,
canalele de aducțiune sau cele de eflux.
Pentru protecția mai eficientă se pot folosi conducte pentru realizarea aducțiunii și
evacuării apei spre și din bazinele de pește astfel ca acestea să poată fi protejate cu grilaje
metalice.
3. Instalarea de garduri electrice
Una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a daunelor cauzate de vidră este
instalarea de garduri electrice (Kloskowski, 2005). Aceasta metodă constă în montarea de fire
electrice conductoare paralele aflate sub o tensiune electrică de 3000 - 10000V (Fig 12).
Ca sursă de energie electrică se pot folosi baterii, acumulatoare, generatoare sau rețeaua
electrică de 220V. Pentru a asigura tensiunea înaltă, se folosește un generator de impulsuri
electrice.
Avantajul gardului electric este că se poate instala ușor şi repede, se poate muta cu
ușurință, se poate folosi pentru protecția unor teritorii întinse şi totodată necesită o investiție
mult mai mică față de un gard tradițional, de bună calitate, necesar pentru protecția aceluiași
teritoriu.
Structură şi funcționare:
Gardul propriu-zis este compus din conductoare electrice paralele, montate pe stâlpi din
lemn sau din material plastic şi prevăzuți cu suporturi electroizolatoare.
Generatorul de impulsuri electrice (adaptorul) emite periodic (1-3 secunde) impulsuri
electrice de înaltă tensiune (3000-10000 V), transmise mai departe de cabluri. Intensitatea
curentului este atât de mică încât nu prezintă nici un pericol pentru animalele sau oamenii care
ating firele, însă senzația produsă de electrocutare este foarte neplăcută.
Sursa de curent electric poate să fie de mai multe feluri, în funcție de caracteristicile
locului de amplasare: baterie, acumulator, sursă de la rețeaua electrică (priză), generatoare, sau
panou solar, care preferabil se combină cu un acumulator.

56

Figura 45. Gard electric (sistem de protecție electrică) montat la o păstrăvărie

Figura 46. Monitorizarea eficacității sistemelor de protecție electrică cu camere foto capcană

Montare şi întreținere: distanța dintre stâlpii de susținere se stabilește în așa fel, încât
înălțimea firului de jos să nu depășească înălțimea recomandată - circa 5-10cm. Astfel, pe un
teren fără denivelări această distanță poate fi chiar şi de 10 metri. Cu cât configurația terenului
este mai variată (teren vălurit) distanța dintre stâlpi scade.
Stâlpii sunt confecționați din lemn, sau se pot cumpăra stâlpi din material plastic cu un
capăt ascuțit de metal, ce pot fi introduși ușor în sol.
Polul negativ al generatorului de impulsuri electrice trebuie legat la pământ, acesta având
un rol crucial. În acest scop trebuie introduse în sol minimum trei bare din metal inoxidabil, cu
o lungime de minimum 1 m, care se vor lega între ele, respectiv cu polul negativ al
generatorului de impulsuri electrice. Dacă împământarea este bună, stâlpul de metal nu
curentează la atingere. În sol înghețat sau uscat, nisipos, împământarea corespunzătoare este
mai dificilă, în aceste situații este necesară folosirea unui număr mai mare de bare, introduse
cât mai adânc în sol.
Lungimea firelor este determinată de performanța generatorului de impulsuri electrice.
Acesta se instalează în modul următor: firele se leagă între ele, fără riscul de a scurtcircuita
sistemul în ambele capete ale gardului, fiecare fir se leagă la polul pozitiv, astfel este de ajuns
ca animalul să atingă numai un singur fir, pentru a primi șocul electric.
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Numărul firelor nu este strict determinat, dar se recomandă folosirea a cinci fire.
Lungimea lor se alege în funcție de performanța generatorului de impulsuri electrice, lungimea
totală a acestora putând ajunge la mai mulți kilometri.
Firul inferior trebuie să fie la o înălțime de 5-10 cm față de sol. Firele inferioare trebuie
să fie amplasate mai aproape unul de celălalt, la 5-10 cm, cele de sus mai rar, la 15 cm.
Animalele domestice învață repede să nu atingă firele şi le vor evita chiar şi atunci, când
acestea nu se află sub tensiune. Aceasta se referă în special la cai, porci şi câini, care învață
repede. Acest lucru este valabil şi pentru vidre, însă ele îşi încearcă din când în când norocul.
Dacă gardul electric este amplasat sub o rețea de înaltă tensiune, se recomandă ca firele
gardului să fie perpendiculare pe firele de înaltă tensiune şi nu paralele cu acestea.
Sistemul necesită o întreținere minimă, ce constă în cosirea periodică a vegetației de
sub fire, altfel aceasta, ajungând în contact cu firele gardului, poate scurtcircuita sistemul,
atenuează tensiunea şi descarcă mai repede acumulatorul, sau pentru a evita săparea sub gardul
electric se poate realiza o bordură betonată de-a lungul firului inferior. Gardul electric trebuie
să fie permanent în funcţiune, în caz contrar vidrele pot învăţa să treacă de el sau pe sub el mai
ales dacă nu este cosit permanent sau betonat.
Pentru monitorizarea eficacității sistemelor electrice de protecție se pot instala camere
foto capcană în punctele critice.
4. Împrejmuirea crescătoriilor de pește cu gard de protecţie
Gardul de protecţie amplasat corespunzător este cea mai sigură metodă împotriva
vidrelor, dar în cazul heleșteelor care au suprafețe întinse, amplasarea este costisitoare. Este
indicată folosirea gardului din plasă de sârmă cu stâlpi de susţinere foarte stabili.
Literatura menționează că gardul de împrejmuire trebuie să aibă circa 3 m înălţime, din
care doi metri să fie deasupra solului, iar în partea de jos, o porţiune de 1 m să fie îngropată în
pământ, în aşa fel încât jumătate de metru să fie în poziţie verticală, iar cealaltă jumătate să fie
dispusă orizontal, dinspre lac spre exterior. Astfel se poate preveni ca vidra să treacă pe sub
gard şi să ajungă la heleşteu. Trebuie ținut cont de faptul că vidra este un bun săpător şi un
căţărător priceput. În scopul reducerii costurilor de realizare a împrejmuirilor, gardurile de
protecţie se pot dubla cu gard electric. Combinând ambele metode de protecție se poate reduce
înălţimea împrejmuirii de la 3 m la un 1 m, situație în care gardul electric va fi alcătuit din 3
sau 5 fire, distanţate între ele la cca. 10 cm.

Figura 47. Păstrăvărie împrejmuită cu gard de plasă și gard electric
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În cadrul proiectului s-a utilizat metoda combinată, în cazul păstrăvăriei Urlătoarea din
situl Natura 2000 Ciucaș, sistemul fiind alcătuit din patru fire conductoare distanțate la 15 cm
între ele.
5. Metode de alertare şi de speriere
În completarea metodelor descrise mai sus, putem aminti şi alte metode de prevenire a
pagubelor, cum ar fi de exemplu tunul mecanic sau petardele. Tunul mecanic functionează cu
ajutorul presiunii gazului din butelie, fiind total independent de orice sursă de energie. Acesta
funcţionează în orice anotimp, intervalul de timp dintre detonări fiind programabil prin
intermediul unui regulator de gaz (minimum 30 secunde până la maximum 30 minute).
Folosite în exces, aceste metode îşi pierd eficacitatea pentru că animalele devin imune (se
obișnuiesc) la zgomotul produs.
Se pot instala diferite sisteme de alarmare mecanice sau electronice, care să semnaleze
apropierea animalelor.
Una dintre cele mai ieftine metode este instalarea unori sfori prevăzute cu clopoţei, care
atrage atenţia asupra apropierii vidrei avertizând câinii de pază, sau legarea de sfori de care se
atârnă cârpe, saci de rafie, fâșii de țesătură. Aceste metode ca și plasarea unor fragmente de
îmbrăcăminte pe traseele vidrelor le alungă fiind eficace o perioadă. Proprietarii trebuie să
încerce să urmărească cele mai eficace metode și să le schimbe dacă își pierd eficiența.
Cu puțină îndemânare se pot manufactura şi acasă, sisteme de alarmă care declanşează
sisteme fonice de alarmare sau aprind un bec la atingerea sau ruperea unui fir.
9. MĂSURI DE MANAGEMENT
9.1. Măsuri de management care se adresează speciei Lutra lutra
 Eliminarea câinior hoinari și aplicarea legislației din domeniul cinegetic privitoare la
numărul de câini care însoțesc turmele și portul jujeului; Măsura trebuie combinată cu
capturarea și instituționalizarea câinilor hoinari în centre de îngrijire, respectiv
pregătirea pentru a fi adoptați de doritori; Deoarece fenomenul este generat de
populația umană este o datorie pentru om să caute cele mai bune soluții de rezolvare a
problemelor, chiar dacă acest lucru presupune investiții din partea comunităților;
 Realizarea de activități de patrulare și supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării activităților de braconaj;
 Prevenirea conflictelor la păstrăvării prin aplicarea de modalități de protecție
nedăunătoare vidrelor (împrejmuiri din plasă de sârmă, garduri electrice etc.),
 Informarea crescătorilor de pește cu privire la procedura de acordare a compensațiilor
pentru pagubele produse de vidră, și cea de relocare a exemplarelor care produc
pagube.
 Studiile de impact și proiectele aferente realizării microhidrocentralelor și a lucrărilor
de apărare împotriva inundațiilor să țină cont și de cerințele speciei, inclusiv prin
asigurarea debitelor de servitute;
 Lucrările de exploatare a agregatelor minerale să fie realizate în urma elaborării unor
studii de impact în concordanță cu cerințele speciei, evitându-se zonele cu adăposturi
de vidră;
 În zonele în care se practică pescuitul profesional se impune crearea unor zone de
protecție a speciei unde pescuitul cu plase să fie interzis;
 Identificarea zonelor adecvate pentru conectivitate ecologică și funcțională, propunerea
realizării și administrarea de ecoducte și realizarea de amenajări pentru ghidarea
exemplarelor de vidră spre acestea pentru evitarea accidentelor rutiere.
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 Exploatarea arborilor din galeriile ripariene să fie realizată cu maxim profesionalism, în
concordanță cu cerințele speciei;
 Implementarea de activități de conștientizare și informare a turiștilor; amplasare de
panouri; amenajarea de zone de campare și picnic; educarea turiștilor în sens ecologic;
 Îmbunătățirea managementului deșeurilor și realizarea de campanii de conștientizare în
zonele rurale care să aibă menirea de a responsabiliza populația în scopul protecției
mediului; efectuarea de activități de patrulare și supraveghere a zonelor critice în
scopul descurajării depozitării ilegale a deșeurilor și sancționarea celor care nu respectă
legile și hotărârile locale;
 Emiterea unor reglementări/dispoziții locale privind distanța de amplasare a stânelor și
târlelor față de cursurile de apă, respectiv densitatea acestora.
9.2. Măsuri de management care se adresează habitatului
 Implementarea de proiecte de restaurare a ecosistemelor acvatice în zonele în care
terenurile prezintă o valoare economică scăzută;
 Efectuarea de patrulări/inspecții pentru combaterea braconajului piscicol; calcularea cât
mai realistă a cotei de recoltă pentru fauna piscicolă astfel încât să se țină seama și de
necesitățile speciei;
 Proiectarea unor căi de circulație care să faciliteze traversarea barajelor de către
diversele specii de faună asigurând astfel conectivitatea dintre habitate și între
exemplare;
 Instalarea de panouri, difuzarea de spoturi, anunțuri care să prezinte localnicilor
reglementările privitoare la incendiile provocate intenționat. Patrulări în perioadele în
care se practică incendierea vegetației; aplicarea de sancțiuni;
 Reglementarea utilizării pesticidelor și a altor substanțe chimice nocive în zonele din
preajma apelor populate de vidră, ținându-se cont de cerințele speciei;
 Studiile de impact și proiectele aferente lucrărilor de desecare, drenare, etc. să fie
elaborate în concordanță cu cerințele speciei;
10. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU SPECIA LUTRA LUTRA
Planul de acțiune este produsul final care conține întreaga esență a unui plan de
management. În cadrul setului de măsuri s-a introdus un plan de acțiune primar care va fi în
viitor detaliat și definitivat în cadrul planului de management al speciei ce urmează a se
elabora și care va fi supus procedurii SEA.
Amenințări directe
Măsuri de management
Responsabili
1

Prezența câinilor hoinari și
de la stâne;

Eliminarea câinior hoinari și aplicarea
legislației din domeniul cinegetic privitoare
la numărul de câini care însoțesc turmele și
portul jujeului;

2

Braconajul;

Realizarea de activități de patrulare și
supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării activităților de braconaj;

3

Realizarea de lucrări de
apărare împotriva
inundațiilor;
Construcția de
microhidrocentrale;

Studii de impact și proiecte aferente
realizării lucrărilor de apărare împotriva
inundațiilor
Studiile de impact și proiectele aferente
realizării MCH și a lucrărilor de apărare
împotriva inundațiilor să fie realizate în
concordanță cu cerințele speciei, inclusiv
prin asigurarea debitelor de servitute;

4

Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic și Vânătoare, Asociațiile
de Vânătoare și Pescuit,
Direcțiile Silvice și Administratorii Fondurilor de Vânătoare;
Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;
Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Garda de Mediu,
A.N.I.F;
Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Garda de Mediu,
Ministerul Mediului;
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5

Fragmentarea habitatelor prin
construirea de baraje;

6

Extragerea de nisip, pietriş
din albia râurilor, pot
distruge adăposturile;

7

Pescuitul cu plase, provoacă
moartea prin înec a vidrelor;

8

Identificarea și administrarea zonelor
adecvate pentru conectivitate ecologică și
funcțională, propunerea realizării de
ecoducte și realizarea de amenajări pentru
ghidarea exemplarelor de vidră spre acestea.

10

Fragmentarea habitatelor de
către rețele de transport, care
au condus la numeroase
accidente de trafic din care a
rezultat decesul unor
exemplare de vidră;
Exploatarea necontrolată a
arborilor din galeriile
ripariene;
Turismul necontrolat;

11

Depozitarea deșeurilor;

12

Activitătile de creștere a
animalelor.

Îmbunătățirea mangementului deșeurilor și
conștientizarea în zonele rurale; efectuarea
de activități de patrulare și supraveghere a
zonelor critice în scopul descurajării
depozitării ilegale a deșeurilor;
Reglementări privind distanța de amplasare
a stânelor și târlelor față de cursurile de apă.

9

Amenințări indirecte:

Proiectarea unor căi de circulație care să
faciliteze traversarea barajelor de către
diversele specii de faună;
Studiile de impact aferente și lucrările de
exploatare a agregatelor minerale să fie
realizate în concordanță cu cerințele speciei;
evitarea zonelor cu adăposturi de vidră;
Crearea unor zone de protecție a speciei
unde pescuitul cu plase să fie interzis;

Exploatarea arborilor din galeriile ripariene
să fie realizată în concordanță cu cerințele
speciei;
Implementarea de activități de
conștientizare și informare a turiștilor;
amplasare de panouri; amenajarea de zone
de campare și picnic;

Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Garda de Mediu,
Ministerul Mediului;
Sistemul de Gospodărire a
Apelor, Garda de Mediu,
Ministerul Mediului;
Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare, Garda de Mediu;
Ministerul Transporturilor și
Ministerul Mediului;

Garda de Mediu, Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic și
Vânătoare;
Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare
Garda de Mediu și Ministerul
Mediului;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;

Poluarea apelor poate duce la
scăderea cantității de pește și
implicit la reducerea
populațiilor de vidră;
Pescuitul industrial, sportiv și
baconajul piscicol duc la
reducerea bazei trofice;

Monitorizarea calității apelor a debitelor în
scopul asigurării debitelor de servitute

Primăriile, Consiliile județene,
Garda de Mediu;

Realizarea de patrulări pentru combaterea
braconajului piscicol

3

Incendierea vegetației din
apropierea apelor;

Patrulări în perioadele în care se practică
incendierea vegetației

4

Tratamentul culturilor
agricole din apropierea
apelor;

5

Degradarea habitatelor
specifice zonelor umede prin
lucrări de desecare, drenare,
etc.

Reglementarea utilizării pesticidelor și
îngrășămintelor chimice în zonele din
preajma apelor populate de vidră, ținând
cont de cerințele speciei
Studiile de impact și proiectele aferente
Lucrările de desecare, drenare, etc. să fie
realizate în concordanță cu cerințele
speciei;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit;
Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare, Garda de Mediu;
Garda de mediu;

1

2

Garda de Mediu, Sistemul de
Gospodărire a Apelor și
Agenția Națională pentru
Îmbunătățiri Funciare;

61

BIBLIOGRAFIE
Domokos, Cs. & Kecskés, A. (2005) Carnivore mari și oameni. Este posibilă conviețuirea lor
pașnică în România? , pp 91, Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul
Milvus”.
Ionescu, O. & Ionescu, G (1994) The otter from the Danube Delta to the Carpathian mountains
in Rumania. Seminar on the Conservation of the European Otter (Lutra lutra),
Leeuwarden, the Netherlands, 7-11 June 1994. Council of Europe, Strasbourg: 66-68.
Lanszki, J. (2007) Otters along river Drava, a guide to the survey and habitat evaluation of the
otter population along river Drava, published by University of Kaposvár.
Lanszki, J. 2009. Vadon élő vidrák Magyarországon. Natura Somogyensis 14, 237 pp.
Reuther, C., Dolch, D., Green, R., Jahrl, J., Jefferies, D.J., Krekemeyer, A., Kucerova, M.,
Madsen, A. B., Romanowski, J., Roche, K., Ruiz-Olmo, J., Teubner, J., Trindade, A.
(2000) Surveying and monitoring distribution and population trends of the Eurasian otter
(Lutra lutra). Habitat, 12, pp 148.

Autori fotografii (în ordine alfabetică):
KECSKÉS Attila
PAȘCA Claudiu
SĂFTESCU Răzvan
SÎRBU George
UNGUREANU Liviu
VODĂ Flaviu

62

Setul de măsuri de management la specia Mustela lutreola
1. ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ
Categoria: Animalia
Clasa: Mamalia
Ordinul: Carnivora
Familia: Mustelidae
Genul: Mustela
Specia: Mustela lutreola
Cod Natura 2000: 1335
www.wildaboutbritain.co.uk

2. ISTORICUL SPECIEI ÎN ROMÂNIA
Specie comună atât în Europa cât și pe teritoriul țării noastre până la începutul
secolului XX, nurca europeană a ajuns în prezent periclitată în multe țări europene. Printre
acestea se află și România, singura populație existentă cu certitudine la nivelul actual, aflânduse pe teritoriul Biosferei Delta Dunării. Această scădere dramatică a efectivelor de-a lungul
timpului s-a datorat mai multor motive. Printre acestea cele mai însemnate sunt reprezentate de
antropizarea mediului propice pentru viețuirea acestui mamifer, vânarea pentru blană și
competiția cu nurca americană.
Pe teritoriul României apar mai mai multe mențiuni în secolele XX și XXI.
Călinescu (1931) a menţionat specia la Burila Mare (jud.Mehedinţi), Bucureşti, Brăila,
Malcoci (jud. Tulcea), Braşov, Berhomet-Bucovina, Sibiu şi Biscaria (Hunedoara).
Vasiliu (1961) a notat prezența la Covasna (pe baza semnalării lui Ehik, 1932) şi în
Delta Dunării. Vasiliu şi colaboratorii (1968) au raportat-o în Delta Dunării (Somova,
Gorgova, Mila 23, Trei Ozăre, Şontea, Obretinul Mare, Matiţa şi Cuibina).
Almăşan și colab. (1995, 1997) au raportat-o în Munţii Gurghiului - pe văile
Gurghiului, pe Târnava Mare şi Mureş (din jud. Harghita), pe Bistriţa (jud. Maramureş şi
Suceava), pe Râul Mare ( Munţii Retezat) şi în Delta Dunării, subliniind declinul drastic al
populaţiei din Deltă şi enumerând cauzele acestuia, în principal degradarea habitatelor.
Murariu (1995-nepublicat) a primit informaţii de la paznicul Rezervaţiei Biosferei
Pietrosul Rodnei despre vânarea de nurci europene şi braconaj cu capcane, de-a lungul
afluenţilor Vişeului.
Cotta şi colab. În 2001 o citează în Deltă, Lunca Dunării, Lăpuş (Munţii Gurghiului),
Valea Azuga (jud. Prahova ) şi Mădăraş (jud. Harghita).
În anul 2014, în Delta Dunării conform rezultatelor studiilor efectuate de către Institutul
Național de Cercetare Delta Dunării se găsește un efectiv de minimum 1130 de exemplare.
3. BIOLOGIA ȘI ECOLOGIA SPECIEI
Descriere:
Specie semiacvatică, nurca prezintă caracteristicile tipice de mustelid: are corpul
alungit, puternic şi mlădios, gâtul lung, capul mic rotund, urechile scurte, picioare scurte, de
culoare deschisă, cu degetele şi perniţele plantare vizibile atât vara cât şi iarna. Coada, care
reprezintă 40% din lungimea cap+trunchi, este acoperită pe toată lungimea cu peri de aceeaşi
lungime, fără a fi stufoasă.
La exterior se aseamănă mult cu dihorul comun, de care se deosebeşte prin
următoaele caractere:
- capul relativ mic, turtit dorso-ventral;
- membrele scurte, cu degete prevăzute cu membrană interdigitală, în special cele
posterioare;
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- blana de culoare brună pe spate, cu tentă mai deschisă pe partea ventrală, părul
scurt mătăsos, bine prins în dermă-peste 12000 de fire pe cm. pătrat.
- buzele şi bărbia sunt albe (cu alb în jurul botului); buza inferioară e albă numai în
dreptul nărilor
Urechile, mici şi rotunde sunt acoperite aproape total de blană. În general, blana este
lucioasă, de culoare uniformă brun-închisă, cu variabilitate individuală-uşor ruginie sau mai
deschisă, mai ales pe laturile corpului şi pe abdomen.

Figura 48. Nurca europeană (Mustela lutreola)

Blana de iarnă nu are perii foarte lungi, dar aceștia
sunt deşi mai ales cei lânoşi care nu permit pătrunderea apei pînă la piele. Perii de
contur sunt mai aspri, lucioşi, mai subţiri la rădăcină şi vârf şi mai îngroşaţi la mijloc.
Blana de vară are perii mai scurţi, ceva mai aspri şi mai rari decât cei de iarnă.
Craniul este masiv, uşor alungit şi mai mult turtit. Profilul facial coboară destul de
abrupt. Arcadele zigomatice subţiri nu prea lungi şi cu procesele mastoide mici. Bulele
timpanice sunt mici, netede, larg separate între ele. Creasta occipitală evidentă, iar cea sagitalămai puţin clară.
Formula dentară: I=3/3, C=1/1; Pm=3/3; M=1/2 x 2 =34 dinţi
Molarii superiori sunt mici şi slabi dezvoltaţi, apărând mai mici decât carnasierele. Marginea
posterioară a premolarilor vine în contact cu marginea externă a carnasierelor.
Particularităţile biologice şi ecologice
Animal nocturn şi crepuscular, terestru şi acvatic, nurca duce o viaţă solitară sau
temporar, în familie.
Vara este fidel unui teritoriu de maximum15-25ha. Mărimea teritoriului depinde de
abundenţa hranei. În habitatele bogate suprafaţa poate fi de 20-25 ha, iar în cele sărace, de 60100 ha. Parcurge zilnic o distanţă de 300 m până la 2 km.
Are o vizuină permanentă şi mai multe adăposturi temporare.
Adăposturile şi le face în galerii:
-ale şobolanilor de apă (Arvicola terrestris) sau ale bizamilor (Ondatra zibethicus),
acestea fiind lărgite, după caz, pentru dimensiunea nurcii;
-pe lângă rădăcinile sălciilor şi ale altor arbori de pe malul apelor;
Se adăposteşte şi în scorburi, dar şi pe sol, în stufăriş sau desişuri de vegetaţie ierboasă.
Fiecare exemplar are mai multe adăposturi.
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Este activă seara şi în timpul nopţii, dar a fost observată ieşind să-şi caute hrana şi în
timpul zilei. Pe teren se observă şi după urmele lăsate.

Figura 49. Craniul de Mustela lutreola: A – dorsal, B- ventral,
C- lateral (din Murariu D. şi Munteanu D., 2005 – după Heptner şi colab.)

Pe teren se observă şi după urmele lăsate. Urmele tălpilor permit distingerea ghearelor.
Tălpile posterioare calcă pe urmele celor anterioare.
Iarna pe geruri mari este mai puţin activă sau cel puţin nu iese la suprafaţa zăpezii,
rămânând pentru mai multe zile să controleze numai tunelele de sub zăpadă. Toamna ritmul de
activitate este mai intens, când puii se despart de părinţi şi primăvara - în perioada de
reproducere.
Este o foarte bună înotătoare şi scufundătoare, membrele având un rol foarte important
în aceste procese.
În timpul verii, un singur individ poate controla o suprafaţă de apă de 15-20ha. Iarna
această suprafaţă poate fi mai mare, în căutare de ochiuri de apă neîngheţată, unde pentru a se
hrăni are nevoie să iasă din timp în timp la suprafaţă.
Nu este o bună căţărătoare, dar la nevoie poate urca pe trunchiurile arborilor până la
înălţimea de 4m. Surprinsă mai de departe caută să se ascundă pe sub trunchiurile şi rădăcinile
din vecinătatea râurilor.
Poate fi considerată sedentară, nu migrează, fiind uşor prinsă de braconierii cu capcane. Un loc
odată golit de nurci nu mai poate fi repopulat decât după 3-4 ani, din populaţiile învecinate.
Hrana:
Preferă mici rozătoare ca: şoareci de câmp, şobolani de câmp, şobolani de apă, la care
se adaugă bizamul, apoi insecte, raci, moluşte şi păsări acvatice, apoi peşti, tritoni şi broaşte. În
absenţa hranei acvatice, atacă şi distruge pui de păsări din gospodării.
Pe baza studierii conţinuturilor stomacale s-a constatat că rozătoarele mici deţin cel mai mare
procentaj (în jur de 30 %), apoi peştii, racii, păsările de apă, broaștele și insectele acvatice.
În anumite zone (ex.: în Delta Dunării) se inversează raportul dintre rozătoare şi peşti, aceştia
din urmă atingând 35%.

65

Duşmani naturali:
Un duşman natural este nurca americană (Mustela vison) de talie ceva mai mare, mai
prolifică ce preferă aceleaşi habitate ca cea europeană. Treptat nurca europeană este înlocuită,
arealul său devenind tot mai restrâns.
Un duşman permanent este reprezentat de vidră, încât acolo unde se găsesc vidre nu se
află nurci. Nurca este vânată şi de dihor, jderul de copac, de câinele enot, vulpe. Poluarea
apelor şi construirea de baraje pentru hidrocentrale electrice a determinat fragmentarea
habitatelor şi izolarea unor populaţii tot mai mici de nurci indigene.
Paraziţi:
Deși duce o viață semiacvatică n-au fost sesizați ectoparaziţi ai şoarecilor consumaţi.
Dintre endoparaziţi s-au determinat helminţi (viermi paraziţi) la 56% dintre nurci, după cum
urmează: 14 specii de trematode; 2 specii de cestode; 11 specii de nematode, între care
Skrjabingylus sp. a fost cel mai frecvent în infecţiile (numite skrjabinguloze) din sinusurile
frontale.
Natalitate, Mortalitate și Reglarea populației
Împerecherea are loc o singură dată pe an în lunile februarie- martie.
Pentru reproducere şi creşterea puilor, femela construieşte o vizuină a cărei galerie cu
lungimea de 1,4-1,5m se termină cu culcuşul, care este căptuşit cu ierburi moi, muşchi, paie,
pene de păsări.
Gestaţia durează 35-75 de zile, în funcţie de momentul ovulaţiei. Diferenţele sunt
explicate prin împlantarea diferit întârziată a ovulului fecundat, în cazul unor femele. Femela
naşte în iunie-iulie 2-7 pui. La naşere puii cântăresc 5-6 g şi au pleoapele lipite în primele 30
de zile de viaţă. Blana puilor este alcătuită din peri lungi, subţiri şi moi.
Alăptarea durează 8-10 săptămâni, timp în care le apar incisivii de lapte. La vârsta de
20-25 zile sunt obişnuiţi să consume hrană solidă, pentru a favoriza ritmul de creştere. La 5570 de zile de la naştere, puii însoţesc mama în expediţiile de vânătoare. Ei devin independenţi
la vârsta de 2,5-3 luni. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de la 9 luni, astfel ca în
primăvara următoare a anului în care s-au născut pot să participe la reproducere. Datorită
prădătorilor, puii sunt cei mai vulnerabili mai puțin de jumătate dintre aceștia ajungând la
vârsta adultă.
Longevitatea:
În stare de libertate nu depăşeşte 7-8 ani, iar în captivitate trăieşte 10-12 ani. Se
reproduce în captivitate, în scopul relansării în stare liberă.
4. ETOLOGIA SPECIEI

Structură socială:
Acest mamifer trăiește solitar, excluzând perioada de creștere a puilor, când femela
rămâne alături de aceștia până la 3 luni.

Comportament:

Hrănire:
Pe uscat îşi caută hrana cu botul aplecat adulmecând eventualele prăzi. Dacă simte
mişcarea vreunei prăzi, se aşează la pândă, pentru a se arunca asupra ei, când aceasta este
suficient de aproape.
Nurca obişnuieşte să îşi adune rezerve de hrană. Atunci când are peşte din belşug, poate
face rezerve de 10-15 kg; în lipsa peştelui îşi face rezerve din broaşte.
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Apărare:
Atunci când este în pericol, nurca apelează la diferite metode:
- scoţând sunete subţiri, sacadate, asemănătoare unui şuierat cu intermitenţe, ca un tril;
- aruncându-se în apă, fiind o excelentă scufundătoare (în timp de1-2 minute, parcurge
10-20m);
- împroşcând o substanţă urât mirositoare (ca de usturoi) spre duşman pentru a-l
îndepărta. Substanţa este secretată de o pereche de glande tegumentare specializate, dispuse în
regiunea anală.
Înot
Este o foarte bună înotătoare şi scufundătoare. Înoată prin mişcări cu ajutorul
membrelor. De regulă nurcile înoată cu jumătate din grosimea trunchiului la suprafaţa apei.
Poate să înoate şi total scufundată în apă, dar cu nările la suprafaţă
5. CERINȚELE SPECIEI
Se întâlneşte în vecinătatea apelor curgătoare sau stagnante, cu tufişuri, stufărișuri,
păpurişuri întinse şi vegetaţie deasă, de la câmpie pănă la nivelul pădurilor de conifere. Rareori
se îndepărtează la distanţă mai mare de 100 m de cursul apei.
Populează râuri de munte cu debite mici şi cursuri vijelioase și râuri lente cu vegetaţie
ierboasă bogată pe maluri.
Dimensiunea şi adâncimea apei nu determină predilecţia nurcii faţă de biotop. În zona
de reproducere, pentru a-şi masca intrarea în vizuină, adâncimea apei trebuie să fie de cel puţin
0,5m. În timpul iernii populează numai bazinele acvatice care nu îngheaţă.
6. DISTRIBUȚIA SPECIEI
Distribuția istorică a nurcii europene se întindea din Finlanda până la estul Munților
Urali, din nordul Spaniei până în Munții Caucaz (Novikov 1939, Heptner et al. 1967,
Youngman 1990, Maran 2007). Descoperirea relativ recentă a nurcii în Franța (1839) și în
estul Spaniei (1951) sugerează expansiunea recentă a speciei în vest (Youngman 1990,
Michaux et al. 2005). În ultimii 150 de ani a avut un declin pronunțat fiind exterminată sau
redusă sever în mare parte din fostul areal (Maran 1999, Maran 2007 și ref.).

Figura 50. Arealul istoric estimat (cu verde) şi actual (cu roşu) al nurcii europene (după Kranz et al., 2002)
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Distribuția actuală in țara noastră: dovedită doar în Rezervația Biosferei Delta
Dunării în 62 de pătrate 10 X 10 km (Figura 4), rezultând 620.000 de hectare (mai mult decât
suprafața RBDD, pătratele selectate cuprind zone din afara Rezervației).

Figura 51. Distribuţia actuală (un pătrat, 10x10 km) a nurcii europene în România. Un pătrat din grila 10 x10 km
este colorat (cu verde) în momentul în care specia a fost observată în intervalul 1990 – 2014

Distribuția istorică/recentă: în România, nurca europeană a fost de asemenea foarte
comună şi cu o distribuţie largă (Novikov 1939). Din bibliografia recentă (Botnariuc et al.,
2005), Murariu D. precizează mai multe locaţii unde a fost înregistrată nurca europeană în
RBDD şi imediata apropiere: Malcoci, Delta Dunării, Somova, Gorgova, Mila 23, Trei Iezere,
Şontea, Obretinul Mare, Matiţa, Cuibina. În restul ţării, indică locaţiile unde a fost anterior
prezentă: Burila Mare (Mehedinţi), Bucureşti, Brăila, Braşov, Sibiu, Biscaria (Hunedoara),
Covasna, mare parte semnalări din anii 30’; Valea Gurghiului (râurile Târnava Mare şi Mureş),
Valea Bistriţei (râul Bistriţa şi afluenţii săi din jud. Maramureş şi Suceava) şi de-a lungul
Râului Mare din Munţii Retezat. Distribuţia înregistrărilor este redată în Figura 5, referinţele
bibliografice regăsindu-se în Botnariuc et al., 2005. Tot Murariu D. (Murariu şi Munteanu,
2005), reia observaţiile din lucrarea anterioară (Botnariuc et al., 2005), unde adaugă şi alte
locaţii.

Figura 52. Distribuţia istorică, recentă şi actuală a nurcii europene în România - hartă realizată de Murariu D. în
Botnariuc et al. 2005 – (punctele roşii reprezintă locaţiile cu prezentă certă, punctele negre, reprezintă locaţiile
unde nurcile au fost prezente în trecut, acum populaţiile au dispărut)
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Determinarea arealului de distribuție a nurcii europene în România
Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) : Înregistrările din perioada 1990 – 2014.
furnizează cea mai bună reprezentare a distribuției actuale. Pentru perioada 1990 – 2001
efectivele se bazează pe investigațiile realizate de specialistii implicați în studiile de evaluare a
vânatului, respectiv membrii asociațiilor de vânătoare de pe teritoriul Deltei Dunării. Începând
cu anul 2002 au avut loc expediții de capturare și evaluări ale personalul Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) (Kranz et al. 2002, 2003, 2004, 2005,
Marinov 2011, Marinov et al. 2012). Multe informații s-au obținut în urma chestionării
populației locale, agenților ecologi, comisarilor de mediu, etc.
România (fără RBDD): Distribuția anterioară realizată de Murariu (Figura 5 Murariu D. în Botnariuc et al. 2005) a fost realizată pe baza informațiilor existente în sursele
bibliografice, respectiv chestionarea cu ocazia diferitelor expediții științifice.
În plus, în anul 2014 s-au distribuit în teritoriu 400 de chestionare și postere către
ocoalele și direcțiile silvice, respectiv unele asociații de vânătoare din România. Toate
răspunsurile referitoare la semnalarea speciei au fost negative. Posterul a fost tradus și în limba
maghiară și postat on-line în publicația română de limbă maghiară Erdélyi Nimród
(http://erdelyinimrod.ro/html/archivum/19310). Tot în revista mai sus menționată a fost postat
un articol, în limba maghiară (Kiss, 2014), care a înregistrat un număr foarte ridicat de
vizitatori. Cu toate acestea răspunsurile referitoare la semnalarea nurcii europene în teritoriu au
fost negative.
7. METODOLOGII DE EVALUARE A HABITATELOR
O trecere în revistă a habitatelor nurcilor europene rămase arată o heterogenitate
ridicată precum şi o adaptabilitate ridicată. Nurca are cerinţe speciale de habitat, fiind specie
semiacvatică, populează maluri (de lacuri, fluvii, râuri) şi mlaştini cu vegetaţie densă, fiind
rareori găsită la mai mult de 100 m de un curs de apă. În Franţa, nurca europeană este găsită în
principal în păduri de-a lungul unor mici cursuri de apă (Lodé et al. 2001). În Spania (Palazon
şi Ruiz-Olmo 1998) nurcile europene se găsesc în preajma râurilor mici dar şi medii precum
cursul superior al râului Ebro (lăţime de 40 m) sau Ega (lăţime de 10 m). Aceste zone sunt
înconjurate de agroecosisteme. În Rusia şi zona adiacentă a Belarusului, nurcile europene se
găsesc în apropierea lacurilor de origine glaciară şi a râurilor mici şi medii, în principal în zone
împădurite (Sidorovich 1997). În comparaţie cu habitatele nurcilor din vestul Europei, cele din
Rusia şi Belarus sunt mai puţin deranjate de factorul antropic.
În Delta Dunării, nurcile se găsesc predominant în ecosisteme acvatice şi stuficole
(Kranz et al., 2002). Aceiaşi autori consideră că nurcile europene sunt limitate în zonele cele
mai puţin afectate de factorul antropic. Cercetările recente, au evidențiat prezența nurcilor la
doar câteva sute de metri de vetrele localităţilor, precum şi în alte zone puternic antropizate.
S-a considerat că habitatele preferate ale nurcii în Delta Dunării (din informaţiile de
până în prezent) sunt îndeosebi cele cu plauri, greu accesibile şi cu vegetaţie densă, unde există
stuf de mai multe generaţii. Specia se stabileşte deseori şi în zonele de pădure cu trunchiuri de
salcie căzute, scorburoase, situate eventual pe marginea canalelor sau în apropierea bălţilor. În
maluri şi diguri poate să-şi amenajeze culcuşuri în galeriile săpate de ea. Cu toate că cerințele
ecologice ale nurcii europene au fost intens studiate în ultimele decade, în ultimii ani s-au
observat situaţii noi, care determină specialiștii să reconsidere cunoştinţele anterioare
referitoare la plasticitatea speciei. Astfel, era verosimil să se găsească nurci pe platformele
înălţate ale mai multor canale dragate sau pe digurile amenajărilor piscicole (atât cele de contur
cât şi cele din interior), însă apropierea acestora de vetrele localităţilor sau pe digurile de piatră
ale braţului Sulina (atât vara cât şi iarna) este o noutate.
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Habitatele speciei în RBDD. În perioada derulării proiectului, au fost identificate
respectiv descrise 9 tipuri de habitate (conform sistemului de clasificare românesc) folosite de
nurca europeană în RBDD: R1529; R1603; R4406; R5305; R5308; R5309; R5310; R5311;
R2202..
Din cele 9 tipuri de habitate (folosite de nurca europeană în RBDD) clasificate în sistemul
românesc, doar 4 tipuri au corespondență în sistemul de clasificare Natura 2000, și anume:
R1603 corespondență Natura 2000 2130* Dune fixate de coastă cu vegetație erbacee
("dune gri")
R4406 corespondență Natura 2000 92A0 Păduri-galerii (zăvoaie) de Salix alba și
Populus alba
R2202 corespondență Natura 2000 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de
Magnopotamion sau Hydrocharition
R1529 Pajiști ponto-panonice de Hordeum hystrix, corespondență Natura 2000 1530*
Mlaștini și stepe sărăturate panonice
Habitatele speciei în România. La nivel naţional au fost identificate 23 de habitate
favorabile, potenţial utilizabile de nurca europeană.
Diagnoza bonităţii habitatelor utilizate de nurca europeană și efectivele potențiale
de nurcă europeană la nivel naţional
Metoda de lucru propusă are la bază "cheia de diagnoză ecologică". Aceasta, conţine
principalii factori ecologici care influenţează dezvoltarea speciei şi care, ordonați după gradul
lor de favorabilitate, primesc un număr mai mic sau mai mare de puncte. Prin însumarea
punctelor acordate se poate aprecia gradul de favorabilitate al condiţiilor ecologice pentru
nurcă, terenul fiind încadrat pe o scală de la I-IV.
Factorii ecologici au fost împărţiţi în 3 categorii:
 grupa A - include factorii abiotici ce nu pot fi influențați de om (fiecare dintre factori
se punctează cu 1 punct),
- altitudine (până la nivelul pădurilor de conifere, 800-1000 m),
- cursuri de apa permanente şi ape stătătoare permanente (lacuri, bălţi, mlaştini).
 grupa B include factori biotici (pentru un minim de 750 de hectare reprezintă 1 punct
iar pentru fiecare 150 de hectare în plus se mai adaugă câte 1 punct),
 suprafaţa ocupată de vegetaţia densă la mal şi continuitatea acesteia (dacă este mai
mare de 750 de hectare se punctează)
 grupa C include factorii antropici, legaţi de influența negativă a omului exprimată prin
introducerea accidentală a nurcii americane în teritoriile populate cu nurcă
europeană.
Bonitatea este dată de punctajul obţinut prin formula A+B-C (A, B şi C fiind suma
punctelor rezultate în fiecare grupă menţionată). S-a considerat suprafaţa minimă de 750 de
hectare de vegetaţie densă continuă de-a lungul malului apelor permanente ca şi bază de
referinţă pentru începerea punctării factorilor biotici (grupa B) deoarece:
- suprafaţa de habitat favorabil pentru 1 exemplar de nurcă europeană este de cca. 15 hectare
(de regula 100 m lăţime x 1500 m lungime) (Murariu și Munteanu, 2005)
- pragul de viabilitate pentru o populaţie sălbatică de nurcă europeană se consideră a fi de
minim 50 de exemplare (Maran, 2003; Ralls & Ballou, 1986, Caugley & Sinclair, 1994,
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amîndouă lucrările citate în Maran, 2003) de unde şi suprafaţa minimă necesară de 750
hectare
În funcţie de punctajul obţinut terenul se poate încadra într-una din categoriile I-IV după
cum urmează:
I – 0-2 puncte – terenul nu îndeplineşte cerinţele ecologice favorabile minime pentru a suporta
o populaţie viabilă a nurcii europene,
II – 3 - terenul îndeplineşte cerinţele ecologice favorabile minime pentru a suporta o populaţie
viabilă a nurcii europene,
III – 4-9 - terenul îndeplineşte cerinţele ecologice favorabile satisfăcător pentru a suporta o
populaţie viabilă a nurcii europene,
IV – <10 - terenul îndeplineşte cerinţele ecologice favorabile suficiente pentru a suporta o
populaţie viabilă a nurcii europene.
Astfel acţionând asupra factorilor din grupele B şi C, în timp, se poate schimba
bonitatea. Aceasta permite ca prin aplicarea unui management corect din punct de vedere
ecologic să se poată obţine o îmbunătăţire a bonităţii habitatelor utilizate de nurcă sau cu un
potenţial mare de folosire.
Totalul punctelor acordate factorilor din grupa A plus cei din grupa B minus cele
rezultate în grupa C dau un număr total de puncte căruia îi corespunde o densitate optimă.
Pentru analizarea şi interpretarea datelor privind diagnoza bonității habitatelor utilizate de
nurca europeană la nivel naţional s-a folosit setul de date vectoriale CORINE Land Cover
2006.
Programul se aplică în ţările membre ale Uniunii Europene dar şi pentru cele în curs de
aderare astfel încât cea mai recentă variantă disponibilă pentru setul de date vectoriale
CORINE Land Cover este din anul 2006 (CLC 2006). Aceste date vectoriale sunt structurate
sub forma unei hărţi cu o scară de 1:100000 şi au o unitate cartografică minimă (MCU) de 25
ha şi o acurateţe geometrică mai bună de 100 m. Aceasta prezintă suprafeţele ocupate în mod
omogen (mai mult de 75% din suprafaţa respectivă prezintă caracteristicile clasei respective)
de diferite clase de habitate.
Ca şi factori abiotici importanţi pentru prezenţa nurcii europene la nivel naţional s-au
considerat cursurile de apă (511 Water courses în CLC 2006) şi zonele umede (411 Inland
marshes în CLC 2006). Plecând de la premisa că nurca europeană nu se îndepărtează la o
distanţă mai mare de 100 de metri de cursul de apă (Murariu şi Munteanu, 2005) s-a realizat o
zonă tampon cu această rază, pentru toate cursurile de apă şi pentru zonele umede din
România. Această zonă tampon a fost intersectată cu celelalte clase de habitate considerate
favorabile nurcii europene precum zonele cu tufărişuri şi de tranzit tufăriş-pădure şi pădurile de
foioase şi mixte (311 Broad-leaved forest, 313 Mixed forest, 324 Transitional woodland-shrub
conform CLC 2006)
Din setul de date obţinut se extrag prin metoda “substract” suprafeţele ocupate de
clasele de habitate considerate nefavorabile speciei precum cele din categoria zonelor
artificial/antropice (Artificial surfaces în CLC 2006).
De asemenea se exclud suprafeţele prezente la o altitudine mai mare de 1000 de metri.
În acest mod a fost realizată cartarea preliminară la nivel naţional a habitatelor
favorabile utilizării de către nurca europeană.
Prin însumarea suprafeţelor habitatelor favorabile calculate pentru fiecare unitate
hidrografică s-a realizat evaluarea la nivelul fiecărui bazin hidrografic şi implicit la nivel
naţional a habitatelor potenţial utilizate de nurca europeană.
Analizând datele obţinute privind distribuţia habitatelor potenţiale utilizate de nurca
europeană la nivel naţional definitivat lista habitatelor conform lucrării “Habitatele din
România - Doniţă et al., 2005”
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Prin aplicarea cheii de diagnoză ecologică la nivel naţional pe fiecare bazin hidrografic
în parte s-a reuşit identificarea suprafeţelor compacte cu habitate favorabile nurcii europene iar
pe baza acestora s-au putut estima efectivele potenţiale ale speciei şi s-au stabilit clasele de
bonitate ale terenurilor.
Deşi în urma evaluării cantitative a habitatelor favorabile potenţial utilizate de nurca
europeană, suprafaţa rezultată reprezenta cca. 3% din teritoriul României, gradul foarte ridicat
de fragmentare al terenurilor nu îndeplineşte cerinţele ecologice favorabile minime pentru a
suporta o populaţie viabilă de nurci europene.
Prin însumarea suprafețelor celor 9 tipuri de habitate din RBDD a rezultat un total de
165.924 ha habitate favorabile (din care 101.743 ha în bioregiunea stepică, respectiv 64.181 ha
în bioregiunea pontică). Având în vedere totuși faptul că în unele din cele 9 habitate nurca se
regăsește doar în apropierea canalelor, gârlelor, brațelor Dunării, malurile anumitor lacuri ș.a.,
s-a realizat o corecție, rezultând o suprafață a habitatelor favorabile de 41.306 ha (din care
28.393 ha în bioregiunea stepică, respectiv 12.913 ha în bioregiunea pontică).
La nivel național, în urma analizei și prin însumarea celor 23 tipuri de habitate potenţial
favorabile, pentru nurca europeană a rezultat o suprafață de 709.609 ha care ulterior prin
filtrare a generat o suprafață de 83.213 ha. Neavând însă confirmări în afara RBDD, se
consideră de referință numai valoarea din RBDD.

Figura 53. Habitat favorabil nurcii europene în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
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Figura 54. Distribuția habitatelor favorabile pentru nurca europeană la nivel național

8. ESTIMAREA EFECTIVELOR
Evaluări anterioare. Estimarea mărimii populației / populațiilor este foarte dificilă.
Din anii ‘60 încep să apară şi date cantitative privind recoltele de blănuri, pieile de vânat fiind
conform legii un monopol de stat, care se valorifică numai prin organele de achiziţii oficiale.
Cu siguranţă că o parte a blănurilor a luat calea pieţei negre, dar cifrele de achiziţie ilustrează
elocvent o scădere deosebit de îngrijorătoare în Delta Dunării a unor mamifere, îndeosebi la
populaţiile de nurcă şi vidră. Dacă în 1956 s-au predat la stat 3.800 de piei de nurcă, în 1960
deja numai 2.700 buc., în 1965 abia 1.200, ca în 1980 să fie achiziţionate numai 80 de blănuri
(Almăşan, 1985). Până la mijlocul ultimei decade a secolului trecut, vânătoarea cu capcane a
fost încă o îndeletnicire relativ răspândită, filiala de vânătoare, ocoalele silvice limitrofe Deltei
şi ARBDD emiţând în total pe sezon cca. 120 – 150 de autorizaţii pentru bizami. În anii 90’, în
urma evaluărilor anuale de primăvară a speciilor de vânat sedentar, efectivul populaţiei de
nurcă europeană din spaţiul RBDD a fost apreciat la 300-400 de exemplare. Aceste date sunt
rezultatele unor estimări realizate prin colaborarea INCDDD cu Asociația Județeană de
Vânătoare și Pescuit Sportiv Tulcea, privind numărul nurcilor existente pe teritoriul RBDD
(Figura 8). Ulterior, efectivul de nurcă a fost estimat la circa 1.000 de exemplare (D. Murariu
în Botnariuc et al., 2005, Marinov, 2011).
Metoda estimării populației (populațiilor) de nurcă europeană din România:
Pentru estimarea efectivelor s-a recurs la capturare-recapturare și observare directă și
indirectă.
Capcanele se montează în locurile unde există urme ale prezenţei nurcii europene, acolo
unde s-a capturat anterior, unde a fost observată cu camera foto capcană ori acolo unde se
consideră că pot fi prezente nurci, datorită prezenţei habitatelor propice speciei.
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Animalele capturate nu se anesteziază, sunt cântărite, ulterior fotografiate (şi li se
determină sexul). În vederea identificării exemplarelor la eventualele recapturări acestea se
marchează prin vopsirea cu pigmenţi sau tăierea firelor de blană din vârful cozii. Toată
operaţiunea nu trebuie să dureze mai mult de 3-4 minute, nurcile fiind eliberate la locul
capturării.

Figura 55. Efectivele de nurcă europeană evaluate pe teritoriul Deltei Dunării în perioada 1993 – 1999 (după
Marinov M. sen., sinteze anuale – date nepublicate)

Figura 56. Nurcă europeană capturată pe Br. Sfântul Gheorghe (02.03.2014)

Evaluări în RBDD. Populația de nurcă europeană din RBDD (prin metoda expertjudgment): minim 1.130 de exemplare respectiv maxim 2.280 de exemplare. În cadrul fiecărei
zone de evaluat din RBDD (atât din interiorul cât și din exteriorul complexelor acvatice) s-a
folosit sectorul de 1 kilometru de curs de apă/țărm și subunități unde lungimea a fost mai
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redusă. S-au făcut evaluări acolo unde s-au capturat nurci, considerându-se numărul capturat
numărul minim, dublu numărul maxim, cu extrapolări pentru lungimea cursului de apă sau
țărmului, respectiv cu corecții în funcție de nivelul apelor și calitatea habitatelor la data
capturării. De asemenea, s-au făcut evaluări cu acuratețe pentru zone mai mici însă investigate
aproape zilnic pe perioada mai multor ani. Pentru unele zone, mai ales acolo unde nu am avut
nici capturi nici observații s-au făcut aprecieri pe baza resursei trofice disponibile, calitatea
habitatelor, nivelul de disturbanță ș.a. Atât în cadrul evaluărilor cât și în cel al observațiilor sau avansat efective minime şi maxime pentru toate zonele evaluate, fără a se face o medie.
S-a realizat o estimare a mărimii potențiale a populației de nurcă europeană prin
cartarea preliminară la nivel naţional a habitatelor favorabile utilizării de către nurca
europeană. Prin însumarea suprafeţelor habitatelor favorabile calculate pentru fiecare unitate
hidrografică s-a reuşit evaluarea la nivelul fiecărui bazin hidrografic şi implicit la nivel
naţional a suprafeţei ocupate de habitatele potenţial utilizate de nurca europeană la nivel
naţional. Până în prezent nu s-au efectuat astfel de studii pentru nurca europeană în România
dar pe baza datelor din literatura de specialitate (Murariu şi Munteanu, 2005) s-a stabilit o
suprafaţă medie a teritoriului unui individ de 15 hectare. Cunoscând
suprafaţa potenţială a habitatelor favorabile pentru nurca europeană la
nivel naţional estimată la nivelul fiecărui bazin hidrografic s-a evaluat
efectivul potenţial pentru această specie raportându-ne la suprafaţa
medie a teritoriului unui individ. Mai mult decât atât, cunoscând
distribuţia habitatelor favorabile potenţial utilizate (conform CLC
2006) am generat o hartă a distribuţiei potenţiale a nurcii europene la
nivel naţional.
Prin prelucrarea și filtrarea datelor preliminare obținute prin
metoda diagnozei bonității habitatelor, rezultă că doar o suprafaţă de
73.969 ha îndeplineşte cerinţele ecologice favorabile minime pentru a
suporta o populaţie viabilă a nurcii europene astfel încât evaluăm un
efectiv naţional maxim de 4.779 exemplare nurcă europeană.
Situaţia din RBDD nu a fost estimată pe baza datelor
cantitative ci prin metoda expert-judgment (estimarea populației s-a
bazat pe un volum scăzut de date privind densitatea în diferite tipuri de
habitate și zone) respectiv indirect, prin metoda cartării și a diagnozei
bonității habitatelor nurcii europene.
De mai bine de jumătate de secol nu există dovezi certe ale
prezenței nurcii europene în afara RBDD (însă vastitatea teritoriului cu
habitate favorabile ne determină să considerăm posibilă totuși
existența unor efective reduse).
Semne ale prezenței speciei
Pentru determinarea prezenței speciei s-a recurs la trei metode:
capturarea, observarea și chestionarea persoanelor care ar fi putut oferi
informații despre nurcă.
Figura 10. Urme pârtie de nurcă
(din Brown R şi colab, 1995)

Urmele de nurcă prezintă cele cinci degete, ghearele și membrana interdigitală
imprimate. Se aseamană cu cele de vidră dar sunt mai mici. Urma-pârtie lăsată de nurcă la
deplasarea normală prezintă urme-perechi. Tălpile posterioare calcă pe urmele celor anterioare.
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Figura 57. Urmă și picior de nurcă

Prezența nurcii mai poate fi semnalată și prin resturile de hrană consumată de către
aceasta.

Figura 58. Batracian parțial consumat de nurcă – zona Erenciuc (01.03.2014)

9. Starea de conservare a nurcii europene la nivel național
 În evaluarea stării de conservare a nurcii europene la nivel național s-au avut în vedere
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și
completările ulterioare.
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0.1 Statul membru

ROMÂNIA - RO

0.2. Denumirea științifică
a speciei
0.3. Denumire populară
1 Nivel național
2 Nivel biogeografic
2.1. Regiunea biogeografică

Mustela lutreola

2.2. Teritoriul
2.2.1. Mărimea teritoriului

2.2.2 Metoda de
determinare a mărimii
arealului

2.2.3. Tendința (modificării
arealului) pe termen scurt
2.2.4 Tendința (modificării
arealului) pe termen lung
2.2.5 Arealul favorabil de
referință

2.3. Populația
2.3.1. Estimarea
mărimii
populației

Nurca europeană
Pontică și Stepică (pe teritoriul Rezervației Biosferei
Delta Dunării)
Actuală: dovedită doar în Rezervația Biosferei Delta
Dunării în 62 de pătrate 10 X 10 km (fig. 1), rezultând
620.000 de hectare (mai mult decât suprafața RBDD,
pătratele selectate cuprind zone din afara Rezervației).
Prin evaluarea semnelor de prezență la fiecare 2,5 km de-a
lungul apelor se caută cel puțin două semne ale prezenţei
speciei (proaspăt și vechi). Căutarea semnelor de viață se
face pe o secțiune de 300 de metri lungime, în primii 5
metri lateral de-a lungul canalelor, lacurilor, heleşteielor,
mlaştinilor şi a gropilor de împrumut cu maluri emerse
bine definite sau plaur, acoperite în general de vegetaţie
densă.
În perimetrul R.B.D.D., unde prezenţa speciei este
confirmată s-a aplicat „metoda standard minim” în cadrul
rețelei UTM delimitată în cvadrate de 10x10 km. Limitele
R.B.D.D. intersectează 81 de cvadrate de 10X10 km
Necunoscută (1990-2014)
Descreștere (1950-2014)
Pentru a se stabili arealul de referință, trebuie să se țină
cont de distribuția speciei cu 50–100 de ani în urmă,
izolarea genetică datorată fragmentării populației și faptul
că populația actuală este mult mai redusă decât în trecut
(Rosler (1991) precizează că în România anilor ’60 erau
capturate anual între 8.000 şi 10.000 de nurci europene )
Trebuie avut în vedere și riscul declinului ireversibil al
speciei într-un scenariu al creșterii impactului factorilor
limitativi posibil într-o zonă cu suprafață redusă cum este
RBDD.
Populează maluri (de lacuri, fluvii, râuri) şi mlaştini cu
vegetaţie densă, fiind rareori găsite la mai mult de 100 de
metri de un curs de apă, de la nivelul mării până la nivelul
montan. Actualmente se regăsește doar în Rezervația
Biosferei Delta Dunării.

A) numărul minim de exemplare
B) minim 1.130
C) maxim 5.548
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2.3.2 Anul sau perioada
2.3.3. Metoda folosită
pentru determinarea
mărimii populației
2.3.4. Tendința populației
pe termen scurt
2.4.5. Tendința populației
pe termen lung
2.4.8. Populația favorabilă
de referință
2.5. Habitatul speciei
2.5.1 Estimarea mărimii
habitatelor

2.5.2. Anul sau perioada
2.5.3 Metoda folosită
pentru determinarea
habitatului
2.5.3. Calitatea
habitatului

2.5.4 Tendința habitatelor
pe termen scurt

2013-2014
Estimarea mărimii potențiale a populației s-a realizat prin
cartarea preliminară a habitatelor favorabile utilizării de
către nurca europeană iar ulterior prin diagnoza bonității
habitatelor (lacuri, râuri secundare, râuri mari)
Necunoscută la nivel național (pentru RBDD: Stabilă –
Crescătoare)
Descrescătoare
Necunocută. Nu sunt date istorice de populație bazate pe
studiu.

Habitatele speciei în RBDD. Au fost identificate 9 tipuri
de habitate (conform sistemului de clasificare românesc)
folosite de nurca europeană în RBDD: R1529; R1603;
R4406; R5305; R5308; R5309; R5310; R5311; R2202.
Habitatele speciei în România.
Prin însumarea suprafețelor celor 9 tipuri de
habitate din RBDD a rezultat un total de 165.924 ha
habitate favorabile (din care 101.743 ha în bioregiunea
stepică, respectiv 64.181 ha în bioregiunea pontică).
Având în vedere totuși faptul că în unele din cele 9
habitate nurca se regăsește doar în apropierea canalelor,
gârlelor, brațelor Dunării, malurile anumitor lacuri ș.a., s-a
realizat o corecție, rezultând o suprafață a habitatelor
favorabile de 41.306 ha (din care 28.393 ha în bioregiunea
stepică, respectiv 12.913 ha în bioregiunea pontică).
La nivel național, în urma analizei și prin însumarea celor
23 tipuri de habitate potenţial favorabile, pentru nurca
europeană a rezultat o suprafață de 709.609 ha care
ulterior prin filtrare a generat o suprafață de 83.213 ha.
Neavând însă confirmări în afara RBDD, se consideră de
referință numai valoarea din RBDD.
2013-2014
Categorizare: investigații proprii pentru RBDD, respectiv
bibliografie pentru restul țării. Categorizare după date GIS
(Corine Land Cover) Compararea celor două categorizări.
Calitate
Nefavorabilăinadecvată
Cum a fost
Prin evaluarea semnelor de prezență la
evaluată
fiecare 2,5 km de-a lungul apelor se caută
calitatea
cel puțin două semne ale prezenţei speciei
și prin „metoda standard minim” în cadrull
rețelei UTM delimitată în cvadrate de
10x10 km. Limitele R.B.D.D. intersectează
81 de cvadrate de 10X10 km.
Bine conservată
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2.5.5 Direcția tendinței
habitatelor pe termen scurt

2.5.6 Suprafața habitatului
adecvat pentru specie
2.6. Principalele presiuni
2.6.a) Presiunile

2.6.b) Clasificarea
presiunilor
2.6.1 Metode de
determinare a presiunilor
2.7. Amenințări
2.7.a) Amenințări

Stabilă. Toate cele 9 habitate ale nurcii europene din
RBDD au o tendința actuală a suprafetei stabilă. Nu s-a
făcut analiza la nivel național pentru cele 23 de habitate
potențial folosite de nurca europeană (neexistând dovezi
recente privind prezența speciei)
Nu s-a evaluat pentru că nu există cu o distribuție
uniformă în cele 9 habitate din RBDD.

101 – Modificarea practicilor agricole
110 – Folosirea pesticidelor
151 – Eliminarea tufărișurilor și arbuștilor (pe sectoarele
mai multor râuri din România)
160 – Managementul silvic
167 – Despădurirea fără replantare
190 – Alte activități agricole și silvice
200 – Pescuitul, acvacultura
243 – Braconajul, otrăvirea, capcane
400 – Urbanizare, industrializare și alte activități similare
701 – Poluarea apei
800 – Acoperirea, asanarea
801 – Adăugarea de sol și rocă pentru a mări suprafața
terestră (Polderisation) - (crearea marilor incinte
amenajate din RBDD)
850 – Modificarea funcționării hidrografice
870 – Îndiguirea, consolidarea malurilor, plaje artificiale
Importanță mare
RBDD: Investigații și studii proprii, anchete, consultarea
experților internaționali, analiza materialului bibliografic.
România, fără RBDD: analiza materialului bibliografic.
167 – Despădurirea fără replantare
180 – Arderea controlată
190 – Alte activități agricole și silvice
243 – Braconajul, otrăvirea, capcane
403 – Locuințe / așezări împrăștiate
490 – Alte activități de urbanism, industriale sau activități
similare
500 – Rețea de comunicație
690 - Activități de petrecerea timpului liber și de turism
790 – Alte tipuri de poluare sau impacturi ale activității
umane
963 – Introducerea de boli
967 – Antagonism cu speciile introduse
Importanță mare

2.7.b) Clasificarea
amenințărilor
(ca
efect
asupra speciei)
2.7.1 Metode de determinare RBDD: Investigații și studii proprii, anchete, consultarea
a amenințărilor
experților internaționali, analiza materialului bibliografic.
România, fără RBDD: analiza materialului bibliografic.
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2.8. Concluzii
2.9.1 Teritoriul

2.9.2 Populație

2.9.3 Habitatul speciei

2.9.4. Perspective viitoare

Evaluare
RBDD

Distribuția și
populația actuală mult mai redusă comparativ
cu cea de acum 50 – 100 de ani. Izolare
genetica datorită fragmentării populației

Nefavorabilă-inadecvată.

Evaluare
Necunoscut
România, fără
RBDD
Tendința
Stabilă (probabil cu pulsații, măriri și
RBDD
scăderi în funcție de condițiile
hidrologice și meteorologice anuale)
Tendința
Necunoscută
România, fără
RBDD
Evaluare
Nefavorabilă-inadecvată. Numărul redus
RBDD
de exemplare, arealul de distribuție
restrâns, fragmentarea populației și
multitudinea presiunilor și amenințărilor
Evaluare
Necunoscut
România, fără
RBDD
Tendința
Stabilă – Crescătoare
RBDD
Tendința
Necunoscută
România, fără
RBDD
Evaluare
NefavorabilăRBDD
inadecvată
Evaluare
La nivel național, în urma analizei
România, fără cantitative a habitatelor favorabile
RBDD
potenţial utilizabile de nurca europeană a
rezultat o suprafață de 709.610 ha. Prin
însumarea celor 23 de habitate iar prin
filtrarea datelor a rezultat o suprafață de
83.213 hectare. Există însă puține date
privind starea acestor habitate, fiind
necesare studii în acest sens. Din acest
motiv considerăm că starea este
Necunoscută.
Tendința
Stabilă
RBDD
Tendința
Necunoscută
România, fără
RBDD
Evaluare
Nefavorabilă-inadecvată. Numărul redus
RBDD
de exemplare, arealul de distribuție
restrâns,
fragmentarea
populației,
multitudinea presiunilor și amenințărilor,
perspectiva apariției unor populații de
nurcă americană (natural sau datorită
construirii fermelor industriale destinate
creșterii animalelor cu blană prețioasă),
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situația gravă a celorlalte populații din
arealul speciei ne determină să
considerăm că, pe termen lung, specia
este supusă riscului de dispariției. În
condițiile actuale, considerăm că starea
de conservare a speciei din punct de
vedere al perspectivelor sale viitoare în
România,
inclusiv
RBDD
este
nefavorabilă-inadecvată.
Necunoscută

Evaluare
România, fără
RBDD
Tendința
Impredictibilă, în funcție de evoluția
RBDD
impactului factorilor antropici dar și
naturali, respectiv de realizarea de
programe de reproducere în captivitate
urmate de eliberarea în sălbăticie
Tendința
Necunoscută
România, fără
RBDD
2.9.5 Evaluarea globală a RBDD: Nefavorabilă-inadecvată. Conform metodei de
Statutului de Conservare calcul (unul sau mai multe „portocaliu” dar niciunul
pentru RBDD
„roșu”), avem de 4 ori Nefavorabilă-inadecvată
România, fără RBDD: Necunoscută
2.9.6 Tendința globală a RBDD: Stabilă
Statutului de Conservare
România, fără RBDD: Necunoscută
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RBDD:
Favorabil
Areal

Populație

Habitat
pentru
specie

Perspective
(referitoare
la populaţie,
areal şi
disponibilitatea
habitatului)

Inadecvat
Nefavorabil
Distribuția și populația actuală
mult mai redusă comparativ cu
cea de acum 50 – 100 de ani.
Izolare genetica datorită
fragmentării populației
Numărul redus de efective
(1.130 – 2.280), suprafața
distribuției redusă,
fragmentarea populației,
multitudinea presiunilor și
amenințărilor)
Deși cu suprafață însemnată,
există un grad însemnat de
disturbanță antropică în
habitatele din RBDD,
respectiv neconectivitatea între
aceste habitate de-a lungul
cursurilor de apă
(fragmentare)
Nefavorabilă-inadecvată.
Numărul redus de exemplare,
arealul de distribuție restrâns,
fragmentarea populației,
multitudinea presiunilor și
amenințărilor, perspectiva
apariției unor populații de
nurcă americană (natural sau
datorită construirii fermelor
industriale destinate creșterii
animalelor cu blană prețioasă),
situația gravă a celorlalte
populații din arealul speciei ne
determină să considerăm că,
pe termen lung, specia este
supusă riscului de dispariției.
În condițiile actuale,
considerăm că starea de
conservare a speciei din punct
de vedere al perspectivelor
sale viitoare în România,
inclusiv RBDD este
nefavorabilă-inadecvată.

Necunoscut

În concluzie pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării starea de conservare
a speciei Mustela lutreola este Nefavorabilă-inadecvată cu tendință stabilă (dacă factorii
limitativi nu vor avea un impact crescând)
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România, fără RBDD
Favorabil
Areal

Populație

Habitat
pentru
specie

Perspective
(referitoare
la populaţie,
areal şi
disponibilitatea
habitatului)

Inadecvat

Nefavorabil

Necunoscut
Nu există dovezi certe,
recente privind prezența
nurcii europene în
România, în afara
teritoriului RBDD
Nu există dovezi și date
certe, recente privind
prezența nurcii europene
în afara teritoriului RBDD
La nivel național, în urma
analizei cantitative a
habitatelor favorabile
potenţial utilizate de nurca
europeană a rezultat o
suprafață de 709.610 ha
prin însumarea celor 23 de
habitate iar prin filtrarea
datelor a rezultat o
suprafață de 83.213 ha.
Există însă puține date
privind starea acestor
habitate. Din acest motiv
considerăm că starea este
Necunoscută.
Nu există dovezi certe,
privind
perspectivele
referitoare
la populaţie și arealul
nurcii
europene
în
România,
în
afara
teritoriului RBDD.
Există doar informațiii
privind disponibilitatea
habitatului

La nivel național (exceptând RBDD) starea de conservare a speciei Mustela
lutreola este Necunoscută cu tendință necunoscută.
10. AMENINȚĂRI
O amenințare este definită ca fiind o influență naturală sau umană, viitoare sau
previzibilă, care ar putea afecta într-un mod cumulat sau separat viabilitatea pe termen lung sau
mediu specia sau habitatul – Combroux & Schwoerer, 2007.
Conform încadrării din nomenclatorul privind amenințările în cazul nurcii s-au
identificat următoarele:
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Amenințări directe
A05.01 Creșterea animalelor (Activităti de creștere a animalelor);
În zonele periferice ale Deltei Dunării sunt întâlnite astfel de situații. Animalele
crescute în zonele respective, perturbă specia, iar câinii crescuți pentru paza animalelor pot
omorî exemplarele de nurcă din zonă.
B03 Exploatare forestieră fără replantare sau refaceree naturală (Exploatarea necontrolată a
arborilor din galeriile ripariene);
Prin eliminarea arborilor din galeriile ripariene, sunt eliminați arborii bătrâni sub
radăcina cărora nurca, ca și vidra, își sapă adăpostul.
E03.01 Depozitarea deșeurilor menajere/deșeuri provenite din baze de agrement,
E03.03 Depozitarea deșeurilor industriale,
H05.01 Gunoiul şi deşeurile solide (Depozitarea deșeurilor);
Depozitarea deșeurilor în interiorul Deltei reprezintă o amenințare pentru specia
Mustela lutreola mai ales în cazul deșeurilor care poluează apele din punct de vedere chimic.
Acest tip de poluare afectează populația de pește și implicit și pe cea de nurcă. Poluarea fizică
nu deranjează specia în mod evident.
F02.01.02 Pescuitul cu plasa (Pescuitul cu plase);
Această amenințare este valabilă doar în Delta Dunării unde atât plasele folosite legal
pentru pescuitul industrial cât și plasele tip monofilament, duc la capturarea involuntară a
nurcilor care sunt atrase de peștii neajutorați prinși în plasele respective. Încercând să mănânce
peștii respectivi, exemplarele de nurcă se încurcă în ochiurile plaselor și mor prin înecare.
F03.02.03 Capcane, otrăvire, braconaj;
Nurca europeană este braconată accidental în principal cu capcane destinate altor
specii, în special pentru bizami.
F04 Luare/prelevare de plante terestre, în general - (Recoltarea stufului);
Acțiunile de recoltare a stufului reduc zonele de adăpost și refugiu folosite de către
nurcă.
G01.01.01 Sporturi nautice motorizate - (Circulația cu bărcii cu motor de mare putere);
Bărcile cu motoare puternice (care depășesc 5 CP ) afectează prin disturbare evidentă,
zonele unde se află populații de nurcă.
G01.08 Alte activități sportive și recreative în aer liber , (Turismul necontrolat);
Turismul dezorganizat creează presiune asupra speciei prin perturbare, în anumite zone
habitatul acestui mamifer fiind suprapus peste zone ușor accesible unde oamenii își desfășoară
activități de petrecere a timpului liber.
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J02.02.01 Dragare / îndepărtarea sedimentelor limnice (Dragarea canalelor);
Prin dragarea canalelor sunt afectate în mod direct adăposturile de nurcă europeană și
zonele în care pe viitor ar putea fi înființate adăposturi. Aceste activități duc la pierderea
habitatului respectiv și forțează exemplarele de nurcă din zonele respective să caute alte
habitate propice.
K03.03 Introducere a unor boli (microbi patogeni; ex.:virusul care produce boala Carre
(jigodie));
Principalul virus care afectează nurca europeană este un virus din familia
Paramixoviridae, genul Morbillivirus care provoacă Maladia Carre, contactat în principal de la
exemplarele de nurca americană contaminate.
K03.05 Antagonism care decurge din introducerea de specii (Prezența nurcii americane);
Interacţiunea interspecifică cu nurca americană. Între cele două specii apare competiția
pentru teritoriu, cea americană îndepărtând-o pe cea europeană din zonele în care acestea se
întâlnesc, dar și competiția pentru hrană. Studiile efectuate în Estonia asupra compoziției
hranei relevă faptul ca nurca americană preferă mai mult mamiferele mici, iar nurca europeana
preferă în special amfibienii.
În urma unui studiu efectuat în Belarus care a vizat 14 cazuri de interacțiuni agresive între
celor două specii s-a evidențiat faptul că toate cele 14 acțiuni agresive au fost inițiate de către
exemplarele de nurcă americană, 13 de masculi și o femelă, rezultatul fiind eliminarea nurcii
europene din teritoriile respective.
A fost observată de asemenea competiția pentru împerechere între nurca americană și
cea europeană, constatându-se că masculii de nurcă americană sunt mai viguroși și elimină
exemplarele de nurcă europeană.
K03.06 Antagonism cu animale domestice (Câini hoinari și cei de la stâne);
Ca și în cazul castorului și a vidrei câinii hoinari și cei de la stână afectează nurca în
principal în zonele limitrofe Deltei Dunării, rămânând totuși o amenințare semnificativă.
K05.01 Fertilitate redusă / depresie genetică la animale (consangvinizare) (Numărul redus de
exemplare, care poate duce la deteriorarea genetică a populației);
Numărul redus de exemplare și distribuția fragmentată în unele cazuri pot duce la
consangvinizare și deteriorarea genetică a populației de nurcă.
Amenințări indirecte
F05.04 Braconaj (Pescuitul industrial, braconajul piscicol duc la reducerea bazei trofice );
Ca și în cazul poluării apelor, pescuitul industrial în special, dar și braconajul și
pescuitul sportiv reduc baza trofică a nurcii europene. Braconajul, în principal cel cu plase
monofilament este neselectiv, fiind capturate diferite specii și dimensiuni de pești, printre care
și cele preferate de nurcă. Pe langă speciile de pești, în plasele de pește pot fi prinse chiar
exemplare de nurcă care se prind accidental sau care sunt atrase de peștii prinși în plasele
respective. Odată prinse, în special în plasele monofilament, acestea nu se mai pot elibera și
mor prin înecare.
H01 Poluarea apelor de suprafaţă (limnice, terestre, marine si salmastre) (Poluarea apelor);
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Poate duce la scăderea cantității de pește și implicit la reducerea populațiilor de nurcă;
J01.01 Incendii (Incendierea stufului);
Acțiune ce afectează în mod direct adăposturile. Incendierea vegetației, forțează nurca
să părăsească zonele respective și să caute alte teritorii. Aceasta poate reprezenta o amenințare
destul de periculoasă mai ales în perioada creșterii puilor.
J02.01.01 Polderizare” –îndiguire în vederea creării unor incinte agricole, silvice, piscicole
etc.,
J02.01.02 Recuperarea de terenuri din mare, estuare sau mlaștini - Degradarea habitatelor
specifice zonelor umede prin lucrări de desecare, drenare, etc.
Desecarea și drenarea zonelor umede sunt actiuni cu impact puternic care conduc
indirect la eliminarea nurcii din habitatele respective. Odata cu efectuarea lucrărilor respective,
dispar și speciile de pești și astfel dispare principala sursă de hrană a nurcii europene, aceasta
fiind obligată să părăsească teritoriul respectiv.
Gradul redus de conștientizare a populației locale
Un grad accentuat de conștientizare a populației locale cu privire la nurcă, ar duce la o
protejare mai eficientă a speciei. Necunoașterea speciei duce de cele mai multe ori la confuzii
și la omorărea anumitor exemplare.
11. MĂSURI DE MANAGEMENT
Care se adresează speciei:













Eliminarea nurcii americane;
Restricționarea circulației bărcilor cu motor de mare putere pe anumite canale;
Controlul și eliminarea exemplarelor grav bolnave în timpul capturării/carantinei;
Reglementări privind dragarea anumitor canale;
Păstrarea stufului pe anumite sectoare de mal;
Eliminarea câinior hoinari și aplicarea legislației din domeniul cinegetic privitoare la
numărul de câini care însoțesc turmele și portul jujeului;
Realizarea de activități de patrulare și supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării activităților de braconaj;
Crearea unor zone de protecție a speciei unde pescuitul cu plase să fie interzis;
Exploatarea arborilor din galeriile ripariene să fie realizată în concordanță cu cerințele
speciei;
Implementarea de activități de conștientizare și informare a turiștilor; amplasare de
panouri; amenajarea de zone de campare și picnic;
Îmbunătățirea managementului deșeurilor și conștientizarea în zonele rurale; efectuarea
de activități de patrulare și supraveghere a zonelor critice în scopul descurajării
depozitării ilegale a deșeurilor;
Reglementări privind distanța de amplasare a stânelor și târlelor față de canale.

Măsuri de management care se adresează habitatului speciei
 Monitorizarea calității apelor;
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 Patrulări în perioadele în care se practică incendierea vegetației; aplicarea de sancțiuni;
 Realizarea de patrulări pentru combaterea braconajului piscicol; calcularea cât mai
realistă a cotei de recoltă pentru fauna piscicolă care să țină seama și de necesarul
speciei;
 Studiile de impact și proiectele aferente lucrărilor de desecare, drenare, etc. să fie
realizate în concordanță cu cerințele speciei;
 Stabilirea de noi populații de nurcă europeană în zone inaccesibile nurcii americane cu
exemplare provenite dintr-un centru de înmulțire creat în acest scop;
 Implementarea unor politici de conştientizare asupra tuturor locuitorilor din RBDD (dar
şi din împrejurimi) a turiştilor şi îndeosebi a elevilor, a ideilor protecţioniste cu privire
la importanţa biodiversităţii în funcţionarea ecosistemelor.
 Limitarea construcţiilor din zonele naturale din Rezervația Biosferei Delta Dunării;
10. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU SPECIA MUSTELA LUTREOLA
Planul de acțiune este produsul final care conține întreaga esență a unui plan de
management. În cadrul setului de măsuri s-a introdus un plan de acțiune primar care va fi în
viitor detaliat și definitivat în cadrul planului de management al speciei ce urmează a se
elabora și care va fi supus procedurii SEA.
Amenințări directe
Măsuri
Responsabili
1

Prezența nurcii americane;

Eliminarea nurcii americane;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;

2

Circulația cu bărcii cu motor de
mare putere;

Restricționarea circulației bărcilor cu
motor de mare putere pe anumite canale;

Primăriile, Consiliile județene,
Garda de Mediu;

3

Virusul care produce boala
Carre (jigodie) ;

Controlul și eliminarea exemplarelor grav
bolnave în timpul capturării/carantine;

Direcția Sanitar Veterinară

4

Dragarea canalelor;

Reglementări privind dragarea anumitor
canale;

Primăriile, Consiliile județene,
Garda de Mediu;

5

Recoltarea stufului;

Păstrarea stufului pe anumite sectoare de
mal;

Administrația Rezervației
Biosferei Delta Dunării

6

Câini hoinari și cei de la stâne;

Eliminarea câinior hoinari și aplicarea
legislației din domeniul cinegetic
privitoare la numărul de câini care
însoțesc turmele și portul jujeului;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;

7

Braconajul;

Realizarea de activități de patrulare și
supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării activităților de braconaj;

8

Pescuitul cu plase, provoacă
moartea prin înec a nurcilor;

Crearea unor zone de protecție a speciei
unde pescuitul cu plase să fie interzis;

9

Exploatarea necontrolată a
arborilor din galeriile ripariene;

Exploatarea arborilor din galeriile
ripariene să fie realizată în concordanță
cu cerințele speciei;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;
Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice;
Garda de Mediu, Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic și
Vânătoare, Direcțiile Silvice;
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10 Turismul necontrolat;

Implementarea de activități de
conștientizare și informare a turiștilor;
amplasare de panouri; amenajarea de
zone de campare și picnic;

11 Depozitarea deșeurilor;

Îmbunătățirea mangementului deșeurilor
și conștientizarea în zonele rurale;
efectuarea de activități de patrulare și
supraveghere a zonelor critice în scopul
descurajării depozitării ilegale a
deșeurilor;
Reglementări privind distanța de
amplasare a stânelor și târlelor față de
canale.

12 Activităti de creștere a
animalelor;

13 Numărul redus de exemplare,
care poate duce la deteriorarea
genetică a populației

Amenințări indirecte:

Evitarea deteriorării genetice prin creerea
de crescătorii de nurci europene pentru
populări și repopulări

Măsuri

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;
Primăriile, Consiliile județene,
Garda de Mediu;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit, Direcțiile Silvice și
Administratorii Fondurilor de
Vânătoare;
Institute de cercetare;

Responsabili

1

Poluarea apelor poate duce la
scăderea cantității de pește și
implicit la reducerea
populațiilor de nurcă;

Implementarea unor politici de
monitorizarea calității apelor

Garda de Mediu, Societatea de
Gospodărire a Apelor;

2

Pescuitul industrial, baconajul
piscicol duc la reducerea bazei
trofice;

Realizarea de patrulări pentru combaterea
braconajului piscicol; calcularea cât mai
realistă a cotei de recoltă pentru fauna
piscicolă care să țină seama și de
necesarul speciei;

Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic și Vânătoare,
Asociațiile de Vânătoare și
Pescuit;

3

Incendierea vegetației din
apropierea apelor;

Patrulări în perioadele în care se practică
incendierea vegetației; aplicarea de
sancțiuni

Garda de Mediu, Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic și
Vânătoare, Direcțiile Silvice;

4

Desecarea și drenarea zonelor
umede în scopul creării de
suprafețelor agricole;

Studiile de impact și proiectele aferente
lucrărilor de desecare, drenare, etc. să fie
realizate în concordanță cu cerințele
speciei;

Garda de Mediu, Societatea de
Gospodărire a Apelor;

5

Gradul redus de constientizare
a populației locale privind
specia.

Conştientizare tuturor locuitorilor din
RBDD (dar şi din împrejurimi) a turiştilor
şi îndeosebi a elevilor, a ideilor
protecţioniste cu privire la importanţa
biodiversităţii în funcţionarea
ecosistemelor.

Institute de cercetare, Consilii
Județene și Primării;
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