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OR�OVA-DROBETA TURNU SEVERIN, DURING THE PERIOD 1996-2004 
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Absract 
The Danube is a continosly wet area with a rich and specific biodiversity, of which the aquatic bird 

populations are an integral part. The Danube’s investigated segment constitutes a part of the Por�ile de Fier (The Iron 
Gates) Natural Park, occupying a surface of 115,655.80 hectares. From a territorial administration point of view, the 
involved area is part of the Cara�-Severin and Mehedin�i districts. The number of nestling bird populations may be said 
as relatively small, both as a matter of species and specimens. Nonetheless, the hiemal period is much more distinctive, 
when one finds of presence of a large number of species, and, especially, of specimens. 

In view of the fact that the species encountered here are nestling in central, eastern and northern Europe-
sometimes even in the tundra, by way of data that resulted from censuses, one could appreciate the status and dynamics 
of the populations in Europe, both quantitatively and qualitatively for the given year. 
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INTRODUCERE 
 

Dun�rea ofer� condi�iile întrunite de zonele umede permanent� cu o biodiversitate bogat� �i specific�. Din 
aceast� biodiversitate fac parte integrant� �i popula�iile p�s�rilor acvatice. În zona cercetat� Dun�rea face parte din 
Parcul Natural Por�ile de Fier, care se întinde pe o suprafa�� de 115.655,80 ha. Administrativ zona se întinde în jude�ele 
Cara�-Severin �i Mehedin�i. 

Num�rul popula�iilor de p�s�ri cuib�ritoare  poate fi caracterizat� relativ redus�, atât sub aspectul num�rului de 
specii cât �i a indivizilor. Cu atât mai deosebit� este perioada ecologic� hiemal�, când se constat� prezen�a unui num�r 
mare de specii, dar în special al unui num�r considerabil de indivizi.  

Având în vedere c� speciile observate aici (KISS A., 1997) sunt cuib�ritoare în Europa Central�, Estic� �i 
Nordic�, uneori chiar în tundr�, prin datele ob�inute cu ocazia recens�mintelor s-a putut aprecia starea �i dinamica 
popula�iilor din Europa, atât sub aspectul cantitativ, cât �i calitativ, raportat� la anul respectiv. Totodat�, aceste date 
completeaz� organic bazele de date privind p�s�rile acvatice, date ce se reînprosp�teaz� anual, cu ocazia 
recens�mintelor de iarn�, prin observa�iile sincrone. În ultimii 4 ani observa�iile au fost efectuate în cadrul proiectului 
„Conservarea �i managementul habitatelor”, LIFE 00/ NAT/RO/, coordonat de Universitatea din Bucure�ti, Centrul de 
Cercetare a mediului �i Efectuarea Studiilor de Impact, sub conducerea d-nei prof. univ. dr. Maria P�troescu. 

Dun�rea, în special în aceast� zon� de cca.170 km, a devenit principalul loc de iernare �i de sta�ionare în timpul 
migra�iilor.  Acest lucru se datoreaz� faptului, c� apa Dun�rii nu înghea�� în întregime niciodat�; clima zonei este relativ 
blând� în sezonul rece; viteza apei, cantitatea �i calitatea hranei este suficient� �i specific� fiec�rei specii în parte �.a. 
Acest complex de factori ecologici înfluen�eaz� pozitiv formarea, men�inerea �i sta�ionarea grupurilor de iernare ale 
p�s�rilor acvatice. 
 

METODA DE LUCRU 
 
Popula�iile p�s�rilor acvatice ce ierneaz� pe Dun�re au fost observate de noi, în mod regulat din anul 1990. In 

prezenta lucrare prezent�m datele ob�inute între anii 1996-2005 (Tabel 1), socotind, c� ace�ti ani au fost cei mai 
semnificativi din punctul de vedere al tematicii. Deplas�rile noastre pe teren s-au desf��urat în: 11-16 martie 1996, 6 
zile; 22-27.februarie 1997, 6 zile; 18-21 februarie 1998, 4 zile; 23-26 februarie 1999, 4 zile; 15-21 ianuarie 2000, 6 zile; 
12-17 ianuarie 2001, 6 zile; 23-26 ianuarie 2002, 4 zile; 21-24 ianuarie 2003, 4 zile, 27-30 februarie 2004, 4 zile �i 17-
21 ianuarie 2005, 5 zile.  

Observarea p�s�rilor s-a f�cut sta�ionar, în sezonul ecologic hiemal �i prevernal, cu ajutorul binoclului �i a 
lunetei, de pe malul stând al Dun�rii. Localizarea p�s�rilor, individuale �i a grupurilor, a fost posibil� prin corelarea 
pozi�iei acestora pe ap� cu punctul kilometric de pe mal, indicat de kilometrajul ma�inii. Astfel rev�rsarea Nerei în 
Dun�re, în amonte de Bazia�, a fost socotit� de noi, în mod arbitrar, kilometru 0. Am c�utat ca observa�iile s� fie 
efectuate în zilele senine, cu o vizibilitate potrivit�, de�i atât din aceast� privin��, cât �i a temperaturii aerului perioadele 
de observare difer� destul de mult.  

 
 



ANDREI KISS 
 

 

 147

Tabel 1. Situa�ia popula�iilor p�s�rilor acvatice ce ierneaz� pe Dun�re, între anii 1996-2005. 
Nr. 
crt. 

Denumirea speciei 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 Gavia stellata   1  1      
2 Gavia arctica  2  2  1    2 
3 Podiceps ruficollis 56 67 46 113 82 52 43 36 17 60 
4 Podiceps nigricollis 17 6  21 25 8  24  10 
5 Podiceps griseigena 4 6 10 8 8 5 5 16  10 
6 Podiceps cristatus 54 34 25 19 32 8 23 12 17 34 
7 Phalacrocorax carbo 63 92 122 107 87 63 100 154 95 320 
8 Phalacrocorax 

pygmaeus 
12 54 73 58 201 184 49 254 445 296 

9 Botaurus stellaris  1 1        
10 Egretta alba 5 9 13  6 2  10 26 15 
11 Egretta garzetta 4  3  4      
12 Ardea cinerea 39 26 12 18 16 10 3 13 21 20 
13 Ardea purpurea  1         
14 Branta ruficollis   2        
15 Anser albifrons  29 13 2   48 1  2 
16 Anser erythropus  1         
17 Anser fabalis  38  4 42   54  2 
18 Cygnus olor  6 5   4 7 35   
19 Tadorna ferruginea  1 1       1 
20 Tadorna tadorna 13 4 9  2      
21 Anas platyrhynchos 1042 819 1034 178 977 633 1778 1628 412 5563 
22 Anas crecca 323 285 117 91 89 300  100 100 350 
23 Anas strepera  16  87     2  
24 Anas penelope 552 188 360   80  285  220 
25 Anas acuta 26 42 19  35     30 
26 Anas querquedula 2450 818 640  1490      
27 Anas clypeata 62 27   54 4     
28 Aythya ferina 2111

1 
19630 9880 31482 10970 10793 7000 41286 7449 19500 

29 Aythya nyroca 846 560 87  217 156   67 489 
30 Aythya fuligula 4285 5700 3367 2805 3125 2010 629 811 3578 5959 
31 Aythya marila 2  9 204       
32 Melanitta fusca 3 2  2   2    
33 Melanitta nigra  1  5       
34 Clangula hyemalis 2 4   2      
35 Bucephala clangula 298 877 521 906 532 360 390 1090 210 984 
36 Somateria molissima  4     4  2 1 

37 Mergus albellus  14 188 97 88 312 30 127 156 2237 1500 
38 Mergus merganser  14 10 18 5 2 12 23 11 19 21 
38 Mergus serrator   2 6  4     2 
40 Gallinula chloropus  7  4  3    10 10 
41 Fulica atra  3779 5230 3900 1226 2879 3833 3503 3426 7350 11877 
42 Vanellus vanellus  150 8         
43 Tringa totanus  16          
44 Limosa limosa  11          
45 Larus ridibundus  1801 955 280 398 218 209 819 446 181 843 
46 Larus fuscus  1  1        
47 Larus canuus   2   4      
48 Larus argentatus 15 16 20 7 92 28 130 208 22 28 
49 Rallus aquaticus   1     1   
50 Haliaeetus albicilla  2 1 1  4 2  1 2 
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REZULTATE �I DISCU�II 

 
Dun�rea este principalul loc de iernare al popula�iilor p�s�rilor acvatice, atr�gând în sezonul rece peste 50 de 

specii cu prec�dere din zonele Europei Centrale, Estice �i Nordice. Cele mai frecvente specii ce se pot observa aici au 
fost: Aythya ferina, Aythya fuligula, Fulica atra, Mergus albellus, Anas platyrhynchos, Bucephala clangula, 
Phalacrocorax pygmaeus, Phalacrocorax carbo, Larus ridibundus, Podiceps ruficollis �.a. În strâns� corelare cu 
condi�iile meteorologice am constatat, c� p�s�rile acvatice pot sosi în zona cercetat� mai devreme sau mai târziu. 
Decalajul între ani poate s� fie chiar o lun�. Rapiditatea instal�rii iernii în cartierele de cuib�rit, în special din nordul 
Europei, „împinge” p�s�rile spre sud. În prima faz� ele se disperseaz� pe zonele umede continentale, râuri mari, ele�tee, 
baraje, acumul�ri, mla�tini iar dup� înghe�area acestora pleac� mai spre sud ajungând la Dun�re. Unele specii î�i 
continu� drumul spre sud, iar cele r�mase pe Dun�re se instaleaz� în diferite por�iuni în func�ie de viteza apei, existen�a 
valurilor, puterea vântului, l��imea albiei, existen�a vegeta�iei pe mal �i în func�ie de calitatea, cantitatea hranei �i de 
intensitatea deranjului antropic. Fa�� de aceste condi�ii ecologice unele specii s-au dovedit a fi chiar preten�ioase. 
A�adar speciile de Gavia, Podiceps ,Mergus, Somateria, Melanitta, Clangula prefer� zonele de amonte ale por�iunii 
cercetate, se pot întâlni de la Bazia� pân� aproape de Divici. Celelalte specii sunt mai pu�in preten�ioase, lipsesc doar 
acolo unde Dun�rea este relativ îngust�, unde se consolideaz� malurile �i unde deranjul antropogen este intens. La 
Or�ova, de regul�, toate speciile pot fi reprezentate, în num�r mai pu�in, în special cele nordice. În cazul precipita�iilor 
abundente viiturile de pe versan�i antreneaz� în Dun�re cantit��i însemnate de de�euri (flacoane de plastic, resturi 
vegetale), care ocup�, par�ial sau total, suprafa�a lacului din Or�ova. A�a s-a întâmplat �i în 2004, când întreaga 
suprafa�� a lacului a fost plin� cu aceste de�euri. În aceste situa�ii, de limit�, desigur p�s�rile lipsesc. Dup� Or�ova 
num�rul speciilor �i indivizilor scade vertiginos, pe anumite por�iuni se pot întâlni doar grupuri mici, fapt ce ne a 
determinat s� abandon�m cercetarea por�iunii Or�ova-Turnu Severin din anul 2000 �i pân� în prezent.. 

În func�ie de temperatura aerului �i a apei, de cantit��ii �i calit��ii hranei disponibile, dar �i de frecven�a �i 
intensitatea deranjului antropogen p�s�rile pot sta�iona aici timp de 3-4 luni calendaristice, în grupuri mai mici (pân� la 
5-10 indivizi) sau mai mari (5-10 mii de indivizi). Începând din anul 2000 am constatat o cre�tere lent� a temperaturii 
zilnice, la ora prânzului, de exemplu: la 12.01.2001 au fost 8 C�; la 23.01.2002 au fost 10 C�; la 27.02.2004 au fost 
peste 10 C�; la 21.01.2005 au fost 9 C�. Temperaturile mai înalte favorizeaz� dispersarea indivizilor în grupuri mai mici. 

Zona Pojejena-Divici-Susca formeaz� o excep�ie în por�iunea cercetat� de c�tre noi, datorit� faptului c� aici    
s-au format zone lagunare, delimitate cu vegeta�ie abundent� de stuf, papur�, �ovar, s�lcii �i r�chit�. Aceste perimetre   
s-au format în urma inund�rii terenurilor agricole comunale dup� construirea  barajului Por�ile de Fier. Concentrarea 
p�s�rilor în perioada de iarn� dar �i existen�a a numeroselor specii cuib�ritoare ne îndeamn� la cercet�ri mai am�nun�ite 
privind popula�iile de p�s�ri acvatice �i interrela�iile acestora cu elementele habitatului umed. În aceea�i situa�ie se afl� 
�i zona rev�rs�rii Nerei în Dun�re precum �i insula Calinov��, în amonte de zona men�ionat�. Dac� în eviden�ele 
ornitologilor �i a protec�iei naturii europene Acumularea Por�ile de Fier a figurat ca Arie de Importan�� Avifaunistic� nr. 
053, acum, dup� dobândirea statului de Parc Natural Por�ile de Fier, aceste zone vor trebui reanalizate �i cercetate 
permanent sub aspectul prezen�ei speciilor �i a num�rului de indivizi. Ele sunt vitale pentru o serie de specii, în special 
pentru cele cuib�ritoare, ca Aythya nyroca, Ardea purpurea, Egretta alba, Egretta garzetta, Phalacrocorax pygmaeus, 
Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Gallinula chloropus, Fulica atra etc. 

 
CONCLUZII 

 
Conservarea acestor habitate umede, ca p�r�i de excep�ie ale întregului habitat umed al Dun�rii, �i 

biodiversitatea acestora este o obliga�ie, care va trebui coordonat de adminstra�ia parcului natural.  
Acest lucru se va putea analiza prin efectuarea cercet�rii permanente �i monitorizarea popula�iilor de p�s�ri �i 

interrela�iilor acestora cu habitatele lor specifice.  
Totodat� rezultatele cercet�rilor vor trebui utilizate în procesul educ�rii permanente a popula�iei autohtone, 

studen�ilor precum �i a turi�tilor. 
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