
Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii �i comunic�ri. �tiin�ele Naturii. Vol. XXI / 2005             ISSN 1454-6914 
 

 173

MONITORIZAREA AVIFAUNEI UNOR ZONE UMEDE DIN BAZINUL PRUTULUI 
 

AVIFAUNA’S MONITORING IN SOME WETLANDS FROM PRUT RIVER BASIN 
 

CARMEN GACHE , JOHANNA WALIE MULLER 
 

 
Abstract 
Beginning from the spring of 2001, Romanian Ornithological Society – Ia�i Branch and Romanian Water 

Administration – Prut River Direction started an ornithological monitoring program in different wetlands belong the 
Prut River basin. Our intentions was to create a data base about the actual situation of birds population, to identify the 
best sites for birds’ conservation, to identify the activities which disturbs the birds’ life and to estimate the human 
pressure level. We took in our attention some dam lakes (Stânca - �tef�ne�ti, H�ne�ti, Podu Iloaiei, Belce�ti –Tansa, 
H�lceni), fishponds (Larga Jijia, Bogd�ne�ti - F�lciu, Cârja - Ma�a - R�deanu) and old closed sections of water course 
on the Prut River valley (Bol�t�u, Teiva).   
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INTRODUCERE 

 
În cursul prim�verii anului 2001, dup� mai multe discu�ii preliminare, Sucursala Ia�i a S.O.R. �i Compania 

Na�ional� „Apele Române” S.A. – Direc�ia Ape Prut Ia�i au realizat un program de lucru privind monitorizare avifaunei 
unor zone umede din bazinul Prutului. Spre sfâr�itul anilor ’90, s-a fundamentat baza unei colabor�ri între Direc�ia Ape 
Prut Ia�i �i speciali�ti în domeniul managementului apelor din Olanda. Ca o consecin��, în ultimii ani, am remarcat o 
schimbare de atitudine �i gândire în ceea ce prive�te realizarea unor programe de ameliorare hidrologic� a teritoriilor 
din bazinul Prutului, punându-se tot mai pregnant problema reconstruc�iei ecologice �i a asigur�rii unor puncte de 
refugiu pentru p�s�ri, care ar asigura totodat� �i conservarea biodiversit��ii, în ansamblu, în cadrul acestor zone umede.   
Stabilirea punctelor de monitorizare s-a realizat pe baza unei liste de plecare propus� de colegii no�tri, care au 
manifestat deosebit� în�elegere pentru amendamentele noastre, pornind de la experien�a noastr� din teren. De�i, ini�ial, 
au fost vizitate mai multe puncte acoperind câteva dintre prute�ele din jude�ul Ia�i (Bol�t�u, Teiva - Vi�ina) cu statut de 
arie protejat� pe plan local �i acumularea de la Podu Iloaiei din bazinul Bahluiului, în urma primelor observa�ii adunate 
pe teren, lista final� cuprinde urm�toarele zone umede: lacul H�ne�ti (pe Ba�eu, în jude�ul Boto�ani), Vl�deni (la 
punctul de confluen�� Jijia - Miletin, în jude�ul Ia�i), acumul�rile Belce�ti �i Sârca (în bazinul Bahluiului, jude�ul Ia�i), 
b�l�ile dintre F�lciu �i Bogd�ne�ti (jude�ul Vaslui), ele�teiele Cârja – Ma�a – R�deanu (la punctul de confluen�� Elan – 
Prut, la limita dintre jude�ele Vaslui �i Gala�i), ocazional, fiind vizitat �i lacul de acumulare de la Stânca-�tef�ne�ti. 

 
DURATA STUDIULUI �I METODE DE LUCRU 

 
Observa�iile avifaunistice au fost realizate în perioada mai 2001 – noiembrie 2004 (unele teritorii au fost 

vizitate constant �i ulterior încheierii programului S.O.R. – Direc�ia Prut, Apele Române), folosind metoda traseului �i 
metoda observa�iei din punct fix, identificarea p�s�rilor realizându-se prin observare direct� cu ajutorul binoclului 
12x50 �i a unei lunete 40x60, iar în cazul unor specii, pe baza emisiunilor sonore. Traseele �i punctele de observa�ii au 
fost stabilite cu prilejul primelor deplas�ri, men�inându-se pe întreaga durat� a studiului. Recenzarea efectivelor de 
p�s�ri s-a realizat prin num�rarea direct� a tuturor indivizilor observa�i în cazul unor grupuri ce nu dep��eau 200 de 
p�s�ri sau folosind recenzarea în band� in cazul aglomer�rilor mari formate de unele specii de p�s�ri acvatice �i 
limicole în timpul perioadei de migra�iune sau în cartierele de iernare. 

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
Amenajat pe cursul rîului Ba�eu, la doar câ�iva kilometri distan�� de ora�ul S�veni, lacul de acumulare de la 

H�ne�ti este format din dou� acumul�ri, cu o suprafa�� total� de 200 ha �i constituie cel mai important loc de cuib�rit 
din bazinul râului Ba�eu, reprezentând totodat� �i un important punct de popas pe durata migra�iei (GACHE CARMEN, 
MULLER JOHANNA WALIE. B�D�R�U D. 2002). Spre malul estic, se g�se�te o insul� pe care cresc s�lcii �i plopi, iar 
dinspre mijlocul lacului pân� la marginea vestic� exist� o suprafa�� întins� �i compact� de stuf, în interiorul c�reia se 
înal�� câteva s�lcii �i unde chiar accesul cu o barc� este foarte dificil. 

În coada lacului exist� o paji�te umed�, inundabil�, p�puri� �i stuf�ri�.  
Aici se g�se�te singura colonie mixt� de stârci - Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758), Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 
1758), Egretta garzetta (LINNAEUS, 1766) �i cormorani - Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758) �i Phalacrocorax 
pygmeus (PALLAS,1773), cu cuiburi instalate în arbori identificat� pân� în prezent în întregul bazin românesc al 
Prutului. Colonia are o evolu�ie oscilant�, lent negativ�, influen�at� decisiv de nivelul presiunii antropice. Lacul are 
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destina�ie piscicol� �i a fost luat în administrare particular�, a�a încât conducerea fermei urm�re�te s� înl�ture 
cormoranii prin distrugerea cuiburilor, dar �i prin t�ierea unor arbori. Specii dominante sunt stârcul cenu�iu  �i stârcul 
de noapte. În anul 2001, efectivul clocitor era format din 40 de perechi de Ardea cinerea, 18 perechi de Nycticorax 
nycticorax, 7 perechi de Egretta garzetta. Pe 30.06.2001, am observat �i trei cuiburi ocupate de Phalacrocorax carbo, 
dar am aflat de la conducerea fermei c� fuseser� construite înc� 20 de cuiburi de cormoran mare în câteva s�lcii care au 
fost ulterior t�iate. Ulterior, num�rul de perechi clocitoare a sc�zut constant în colonia de pe insul�, unde s-a creat o 
baz� pentru agrement �i pescuit sportiv – mai ales spre marginea sudic� a insulei unde exist� o caban�, o parte dintre 
p�s�ri refugiindu-se pentru cuib�rit în stuf�ri�ul compact. În anul 2003, cormoranii au lipsit �i s-au efectuat o serie de 
lucr�ri de între�inere în preajma barajului, deranjând p�s�rile care foloseau ca loc de hr�nire micile ele�teie destinate 
puietului de pe�te amenajate în aval de baraj.  În anul 2005, în arborii de pe insul� mai erau prezente doar 22 cuiburi de 
Ardea cinerea �i 5 cuiburi de Egretta garzetta, stârcul de noapte fiind observat doar în perimetrul stuf�ri�ului. De 
asemenea, este evident� reducerea num�rului de arbori în perimetrul lacului, iar de la localnici am aflat de existen�a 
unor litigii privind terenurile de pe versantul estic al lacului �i custodia lacurilor. 

În stuf�ri�, cuib�resc cu certitudine mai multe specii de p�s�ri acvatice �i semiacvatice: dintre corcodei – 
Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758) �i Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764); dintre ardeide - Egretta alba 
(LINNAEUS, 1758), Ardeola ralloides (SCOPOLI, 1769), Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766), dintre ra�e – Anas 
platyrhynchos (LINNAEUS, 1758), Anas strepera (LINNAEUS, 1766), Anas querquedula (LINNAEUS, 1758) �i Aythia 
ferina (LINNAEUS, 1891); p�s�rile r�pitoare de zi sunt reprezentate de dou� perechi de Circus aeruginosus (LINNAEUS, 
1758); dintre limicole, cuib�re�te doar Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758), iar laridele sunt prezente prin Larus 
ridibundus (LINNAEUS, 1766) �i Chlidonias hybridus (PALLAS, 1811); în 2003, este posibil s� fi cuib�rit �i o pereche de 
Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758), p�s�rile fiind observate în perimetrul lacului pe toat� durata sezonului de 
reproducere. Efectivele de passeriforme de stuf�ri� (Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758), Acrocephalus 
scirpaceus (HERMANN, 1804), Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758) �i Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 
1758) sunt mult mai numeroase decât în cazul celorlalte acumul�ri de pe cursul Ba�eului, aici cuib�rind cu certitudine �i 
Locustella luscinioides (SAVI, 1824), identificat sonor în repetate rânduri. 

Nu excludem posibilitatea ca în perimetrul stuf�ri�ului compact de pe lacul din fa�a barajului s� cuib�reasc� �i 
câteva perechi de lop�tar - Platalea leucorodia (LINNAEUS, 1758) – în ultimii ani, au fost observa�i constant începând 
din luna mai, adul�i în penaj de nunt�, iar în luna iunie 2001, cu ajutorul lunetei, a fost surprins un adult stând în pozi�ie 
de clocit pe o împletitur� de stuf, care p�rea un cuib bine camuflat în marginea sudic� a stuf�ri�ului. Din p�cate, 
aspectul compact al acestuia ne-a împiedicat s� p�trundem cu ajutorul ambarca�iunii pus� la dispozi�ie de conducerea 
fermei piscicole. 

Men�ion�m �i prezen�a unei perechi de Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758) care cuib�re�te într-un arbore situat 
la extremitatea nord-estic� a insulei.  

În timpul migra�iei, pot fi observate nu numai efective mari de p�s�ri acvatice sau limicole, ci �i unele specii 
rar semnalate în bazinul Prutului: Circaetus gallicus (GMELIN, 1788) – 11.08.2001 sau Milvus migrans (BODDAERT, 
1783) – 29.05.2003.  

Datele adunate pân� în prezent contureaz� o imagine de poten�ial� arie de importan�� avifaunistic� în cazul 
lacului de la H�ne�ti. Va trebui identificat� o solu�ie care s� permit� conservarea coloniei de ardeide instalate pe arbori, 
chiar dac� administra�ia fermei piscicole va înl�tura constant cormoranii de la cuib�rit. Pe de alt� parte, este necesar� 
reducerea impactului provocat în perimetrul insulei de turismul de agrement (în special, la sfâr�itul s�pt�mânii) �i 
pescuitul sportiv necontrolat.  

Evolu�ia avifaunei ariei de importan�� avifaunistic� “Ele�teiele Jijiei �i ale Miletinului” a fost urm�rit� constant 
începând din toamna anului 1992, fiind publicate o serie de articole �i o monografie ce face referiri la aceast� 
important� zon� umed� din bazinul mijlociu al Prutului (GACHE CARMEN, 2002). De aceea, vom sublinia doar câteva 
aspecte generale observate pe parcursul deplas�rilor realizate în perioada prezentului program de monitorizare. 
Remarcabil� este apari�ia în acest perimetru a unei importante colonii de reproducere a p�s�rilor limicole în coada 
lacului H�lceni �i pe paji�tea inundabil� din spatele g�rii Vl�deni. De asemenea, men�ion�m prezen�a pe lacul H�lceni, 
în iarna anului 2002 (03.12.2002), a unui efectiv de circa 15.000 de ra�e mari (Anas platyrhynchos) �i a unui grup 
compact de aproximativ 500 de exemplare de Numenius arquata (LINNAEUS, 1758), reprezentând valori maxime 
recenzate pentru aceste dou� specii în acest teritoriu, în timpul aspectului hiemal. 

Anul 2002 a debutat sub auspiciile unei prognoze hidrologice nefavorabile care a determinat decizia 
administra�iei celor doua ferme piscicole (de la Larga Jijia, respectiv, Vl�deni) s� men�in� un nivel ridicat al apei în 
ele�teiele piscicole. Pe fondul acestei rezerve de ap�, ploile extrem de abundente din lunile mai �i iulie – august au avut 
repercusiuni negative asupra popula�iei de p�s�ri limicole, laride �i sternide clocitoare în zona umed� Vl�deni, 
provocând inundarea teritoriilor de cuib�rit, precum �i dezvoltarea �i cre�terea exagerat� a vegeta�iei de pe aceste 
suprafe�e.  In schimb, anul 2004 a avut un regim climatic extrem, primele semne ale secetei instalându-se înc� din luna 
aprilie; migra�ia de prim�var� s-a derulat foarte rapid, fiind practic încheiat� în prima jum�tate a lunii aprilie – la 
sfâr�itul lunii martie, au fost observate specii de p�s�ri care, de obicei, apar în zona umed� Vl�deni în ultima decad� a 
lunii aprilie �i la începutul lunii mai. Astfel, pe 23.03.2004, am observat primele exemplare de cioc-întors - 
Recurvirostra avosetta (LINNAEUS, 1758), specie care sose�te în aceast� arie în jurul datei de 2 aprilie; pe câmpia 
inundat� a Jijiei, era prezent un important grup de p�s�ri limicole sosite timpuriu: 120 de exemplare de Vanellus 
vanellus, 400 de exemplare de Limosa limosa (LINNAEUS, 1758), 2 exemplare de Limosa lapponica (LINNAEUS, 1758), 
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12 exemplare de Tringa glareola (LINNAEUS, 1758), 4 exemplare de Tringa nebularia (GUNNERUS,1767), 160 de 
exemplare Tringa totanus (LINNAEUS, 1758), 160 exemplare de Tringa erythropus (PALLAS, 1764) �i 260 de exemplare 
de Philomachus pugnax (LINNAEUS, 1758). Câteva zile mai târziu, pe 27.03.2004, pe dou� ele�teie din complexul de la 
Larga Jijia, se aflau atât specii caracteristice lunii martie în aceast� regiune, cum sunt speciile de ra�e – 42 de perechi de 
Anas penelope (LINNAEUS, 1758), 38 de perechi de Anas acuta (LINNAEUS, 1758), 53 de perechi de Anas crecca 
(LINNAEUS, 1758) �i 106 perechi de Anas clypeata (LINNAEUS, 1758), cât �i  specii de p�s�ri limicole – 232 de 
exemplare de Vanellus vanellus, 483 de exemplare de Limosa limosa, 6 exemplare de Tringa stagnatilis (BECHSTEIN, 
1803), 160 de exemplare Tringa totanus, 8 exemplare de Tringa erythropus �i 580 de exemplare de Philomachus 
pugnax. Pe de alt� parte, uscarea rapid� a paji�tilor inundabile a determinat concentrarea p�s�rilor limicole clocitoare în 
perimetrul din  coada lacului H�lceni �i pe mla�tina Miletin, num�rul de perechi fiind evident mai mic decât în anul 
anterior.   

Pe de alt� parte, presiunea antropic� s-a realizat de o manier� diferit�. La Larga Jijia, dou� ele�teie de 
dimensiuni mari au r�mas lipsite de ap� pe parcursul anului 2002, ca urmare a braconajului intens practicat aici de 
locuitorii satului Mihail Kog�lniceanu �i care a pricinuit mari pierderi în anul precedent. Din p�cate, în anii anteriori, 
unul dintre aceste ele�teie reprezenta principalul loc de hr�nire pentru speciile de ciconiiforme �i de p�s�ri limicole care 
cuib�resc în acest perimetru. Aceste ele�teie au fost men�inute uscate în anii urm�tori, obligând p�s�rile s� procure 
hrana necesar� din teritorii mai îndep�rtate (ele�teiele Vl�deni, mla�tina Miletinului, etc.). Totodat�, ele�teul EC2 – 
unde se afl� colonia de lop�tari - a fost deschis pentru pescuitul sportiv; consider�m c� acest lucru nu a afectat p�s�rile 
deoarece accesul pescarilor a fost permis doar pe malul vestic al lacului, la o distan�� apreciabil� de punctele unde sunt 
instalate cuiburile p�s�rilor.  Este posibil �i cuib�ritul �ig�nu�ului (Plegadis falcinellus) pe acest ele�teu, începând din 
vara anului 2001, aceast� specie înregistrând o prezen�� estival� constant� în acest perimetru. În schimb, men�inerea 
unui nivel ridicat al apei în ele�teie, determin� pierderea unor locuri de hr�nire �i a unor locuri de cuib�rit folosite de 
unele specii de p�s�ri (stârci, egrete, lop�tari, p�s�ri limicole, pesc�ru�i, chire �i chirighi�e). În ultimii doi ani, s-au 
realizat importante lucr�ri de între�inere a digurilor, deranjând avifauna clocitoare în acest perimetru.  

O aten�ie deosebit� am acordat paji�tii inundabile din spatele g�rii Vl�deni, folosit� în egal� m�sur� ca loc de 
popas �i teritoriu de cuib�rit de p�s�rile limicole, c�rora li s-au ad�ugat, temporar, grupuri mici de anseriforme �i 
ciconiiforme. Paji�tea apar�ine prim�riei �i este utilizat� ca loc de p��unat. De�i groapa de gunoi se afl� de cealalt� parte 
a �oselei, numero�i localnici depoziteaz� de�euri �i la marginea acestei paji�ti. Prezen�a constant� a animalelor 
domestice prejudiciaz� activitatea de cuib�rit a p�s�rilor limicole. 

În perimetrul b�l�ii Bor�a, s-a organizat un serviciu de supraveghere a accesului uman pentru eficientizarea 
produc�iei piscicole. Indirect, prezen�a p�s�rilor a fost favorizat�; din p�cate, suprafa�a luciului de ap� variaz� de la un 
an la altul, iar în ultimii trei ani, apa a fost evacuat� complet, p�s�rile fiind constrânse s� caute alte teritorii. Nu am 
reu�it s� identific�m noul punct de cuib�rit al coloniei mixte de corcodei – Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis 
(BREHM, 1831), Tachybaptus ruficollis �i  chirighi�e cu obraz alb (Chlidonias hybridus) – care a cuib�rit constant pe 
aceast� balt� ani la rând, a�a încât presupunem c� p�s�rile au p�r�sit zona umed� Vl�deni. 

În ceea ce prive�te acumul�rile din bazinul Bahluiului, majoritatea ele�teielor din salba de la Sârca sunt uscate 
sau prezint� doar mici ochiuri de ap� formate pe seama topirii z�pezii sau a ploilor, fiind folosite în timpul pasajului de 
grupuri mici de p�s�ri limicole. Lacul de acumulare Belce�ti – Tansa r�mâne, în continuare, un important loc de popas 
pentru p�s�rile acvatice, semiacvatice �i limicole, mai ales pe durata migra�iei de toamn�. Pe paji�tea ml��tinit� din 
coada lacului, în perioada 2001 – 2004, nu au cuib�rit decât nagâ�ii (Vanellus vanellus), dar în 2005, au fost prezente �i 
4 perechi de Recurvirostra avosetta. De altfel, aceast� suprafa�� este folosit� ocazional ca loc de p��unat, prezen�a 
p�s�rilor fiind favorizat� în anii cu precipita�ii abundente ce men�in o calitate bun� a altor paji�ti �i p��uni din  
vecin�tatea lacului, preferate de c�tre localnici. 

B�l�ile situate între Bogd�ne�ti �i F�lciu sunt puternic influen�ate de regimul pluviometric anual, fiind 
inundate prim�vara, în timp ce toamna pot seca aproape complet (pe 26.09.2003, doar la Gura V�ii era prezent un ochi 
de ap�, dar p�s�rile lipseau). Vegeta�ia palustr� este redus�, fiind bine reprezentate paji�tile inundabile, folosite de 
localnici ca loc de p��unat. Prim�vara, pe aceste b�l�i de dimensiuni mici, pot fi observate atât p�s�ri acvatice, cât �i 
limicole. Cormoranii �i anseriformele apar cu efective însemnate – spre exemplu, pe 17.04.2003, au fost recenzate: 66 
de exemplare de Phalacrocorax carbo, 2 exemplare de Phalacrocorax pygmeus, 46 de exemplare de Cygnus olor 
(GMELIN, 1789), 136 de exemplare de Anas platyrhynchos, 254 de exemplare de Anas crecca, 352 de exemplare de 
Anas acuta (reprezentând cel mai mare grup de ra�� suli�ar observat în bazinul Putului pân� în prezent), 20 de 
exemplare de Anas clypeata �i 60 de exemplare de Aythia ferina. Dintre p�s�rile limicole, erau prezente: Vanellus 
vanellus - 96 exemplare, Limosa limosa – 285 de exemplare, Tringa totanus - 206 exemplare, Philomachus pugnax – 36 
de exemplare �i o pereche de Himantopus himantopus. Teritoriul este folosit �i ca loc de vân�toare de c�tre unele p�s�ri 
r�pitoare, în special, în perioada migra�iei: Buteo buteo (LINNAEUS, 1758), Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758), 
Milvus migrans �i Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758). În perioada de var�, apele î�i reduc suprafa�a, teritoriul 
c�p�tând aspect ml��tinos; sunt prezente relativ pu�ine specii de p�s�ri care folosesc acest perimetru ca teritoriu de 
hr�nire – în luna iunie a anului 2005, au fost observate 109 exemplare de Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758), 15 
exemplare de Ardea cinerea, 34 exemplare de Egretta garzetta, 39 de exemplare Egretta alba. P�s�rile limicole pot fi 
prezente �i ca p�s�ri clocitoare în acest perimetru – în sezonul de reproducere din anul 2005, au cuib�rit cel pu�in 15 
perechi de nagâ� (Vanellus vanellus), 2 perechi de catalig� (Himantopus himantopus) �i 4 sau 5 perechi de sitar de mal 
(Limosa limosa). 
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Aria de importan�� avifaunistic� descris� sub numele “Ele�teiele Cârja – Ma�a – R�deanu” cuprinde salba de 
ele�teie amenajate pe valea rîului Prut în apropierea punctului de confluen�� cu Elanul. Suprafa�a A.I.A. cuprinde 1517 
ha de luciu de ap� �i aproximativ circa 200 ha ocupate de diguri �i canale. 
Ele�teiele Cârja – Ma�a au destina�ie piscicol� �i sunt exploatate numai în perimetrul învecinat satului Cârja (opt 
ele�teie), în timp ce por�iunea dintre marginea satului �i digul de ap�rare al Elanului (zona Ma�a), are ape pu�in adînci, 
stuf�ri�ul ocupând suprafe�e largi. Ele�teiele R�deanu au intrat în prim�vara anului 2001 în custodia A.J.V.P.S. Gala�i, 
dup� o perioad� în care fuseser� abandonate �i golite de ap�. Ini�ial, s-a urm�rit transformarea acestui teritoriu în loc de 
vîn�toare dup� un r�gaz de aproximativ trei ani, care s� permit� refacerea ecosistemului �i repopularea sa cu p�s�ri 
acvatice (GACHE CARMEN. MULLER JOHANNA WALIE. 2002). În prezent, se pun bazele unui plan de management care 
s� combine piscicultura intensiv� cu vîn�toarea sportiv�. 

Vegeta�ia palustr� este bogat� – stuf�ri�urile ocup� suprafe�e întinse oferind condi�ii propice cuib�ritului pentru 
p�s�rile acvatice �i passeriformele de stuf�ri�, iar pe suprafa�a apei sunt prezente specii ale genurilor Potamogeton, 
Lemna, Poligonum, Myriophilum �i Nymphoides peltata, care sunt preferate de corcodei (Podicesp sp.) �i chirighi�e 
(Chlidonias sp.) pentru instalarea cuiburilor. Paji�tile  stepice  acoper�  terenuri reduse, iar pe valea Prutului apar 
z�voaie de lunc� în care predomin� salcia (Salix sp.). Suprafa�a unor poldere amenajate pentru situa�ii de urgente este 
cultivat� cu porumb, sfecl� de zah�r, rapi�� �i soia. 

Pân� în prezent, în perimetrul ele�teielor Cârja – Ma�a – R�deanu au fost inventariate 123 de specii de p�s�ri 
dintre care 79 sunt specii clocitoare; num�rul perechilor clocitoare nu este mare, în special în perimetrul riveran satului 
Cârja deoarece aici gospod�riile se întind pân� la marginea ele�teielor; pe de alt� parte, teritoriul reprezint� un 
important loc de popas pentru p�s�rile acvatice �i limicole în timpul migra�iei. Teritoriul Ma�a – R�deanu ofer� condi�ii 
ideale pentru cuib�ritul a numeroase p�s�ri acvatice – apele sunt pu�in adînci, stuf�ri�ul este abundent, iar accesul 
omului este strict controlat (dar prezen�a uman� a crescut în ultimii doi ani ca urmare a practic�rii pescuitului �i 
vîn�torii sportive). Probabil observa�iile care vor fi realizate pe parcursul acestei veri, vor permite o estimare mai exact� 
a situa�iei p�s�rilor clocitoare în acest perimetru.  
Ele�teiele Cârja – Ma�a – R�deanu reprezint� limita nordic� unde au fost observa�i pelicanii  - Pelecanus onocrotalus 
(LINNAEUS, 1758) în bazinul rîului Prut – în lunile mai �i iunie ajung aici grupuri de 50 – 100 de exemplare (ONEA N. 
1996), iar cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) formeaz� stoluri de sute de exemplare în perioada pasajului (304 
exemplare, 16.11.2001). Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) apare în pasaj în stoluri de câteva zeci de indivizi �i 
cuib�re�te, cel pu�in neregulat dincolo de marginea satului, la limita dintre ele�teiele Cârja �i Ma�a), iar Aythia nyroca 
(GÜLDENSTÄDT, 1769) este prezent� în pasaj în grupuri nu prea mari, dar nu excludem posibilitatea cuib�ritului în zona 
Ma�a. Ciconiiformele apar în grupuri mari în timpul perioadelor de migra�ie �i câteva specii – Botaurus stellaris 
(LINNAEUS, 1758), Egretta alba, Ardeola ralloides, Ixobrychus minutus, Ardea cinerea, Ardea purpurea (LINNAEUS, 
1766), Nycticorax nycticorax - cuib�resc cu efective nu prea mari în zona sudic� a teritoriului studiat. Dup� ce la data 
de 3.07.2002, în acest perimetru, au fost observa�i 108 adul�i de Platalea leucorodia în penaj nup�ial, având primele 
indicii privind posibilitatea ca în aceast� arie s� se afle alt punct de cuib�rit al lop�tarului în bazinul Prutului, în anul 
2003, am avut certitudinea prezen�ei lop�tarului ca specie clocitoare în acest teritoriu. De asemeni, men�ion�m faptul c� 
aici cuib�re�te �i �ig�nu�ul – Plegadis falcinellus (LINNAEUS, 1766), ele�teiele Cârja – Ma�a – R�deanu, reprezentând 
singurul loc din bazinul românesc al Prutului unde au fost semnalate cu certitudine perechi clocitoare ale acestei specii.  

Anseriformele formeaz� aglomer�ri mari în timpul migra�iilor de prim�var� �i toamn�, adeseori grup�rile de 
p�s�ri fiind observate pân� în apropierea malurilor învecinate gospod�riilor rurale. Specii cert clocitoare sunt Cygnus 
olor (GMELIN, 1788), Anas platyrhynchos, Anas strepera �i Aythia ferina, observate în fiecare var� cu boboci. Stuf�ri�ul 
foarte dens din zona Ma�a face dificil accesul observatorilor, contribuind la reducerea stress-ului provocat de om, ceea 
ce favorizeaz� cu certitudine cuib�ritul unui mare num�r de p�s�ri acvatice �i semiacvatice în aceast� parte a teritoriului 
acestor ele�teie. P�s�rile limicole au efective mari în timpul pasajului;  fluierarii  (Tringa sp.)  �i sitarii - Limosa limosa 
trec în grupuri de zeci �i sute de exemplare spre ariile de reproducere din nordul continentului  în  timpul  prim�verii,  
revenind  în  regiune  c�tre sfâr�itul lunii iulie sau începutul lunii august. Cu efective mici, sunt prezente ca specii 
clocitoare: Vanellus vanellus, Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786) �i Himantopus himantopus. Pesc�ru�ii se  adun�  cu 
miile în timpul toamnei,  dominante fiind  speciile  Larus ridibundus �i Larus argentatus cachinnans (PALLAS, 1811); 
chirighi�ele - Chlidonias hybridus, Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815) �i Chlidonias niger -  g�sesc pe dou� 
ele�teie condi�ii ideale pentru instalarea cuiburilor. 

Evolu�ia avifaunei ele�teielor Cârja – Ma�a – R�deanu poate constitui un obiectivul unui interesant studiu de 
viitor, mai ales în contextul transform�rii p�r�ii sudice a acestui perimetru în teren de vân�toare. Deocamdat�, ca urmare 
a regimului de frontier� �i de protec�ie strict� împotriva vîn�torilor �i pescarilor braconieri, p�s�rile se bucur� de lini�te, 
fapt eviden�iat �i de evolu�ia ascendent� a efectivelor observate de-a lungul anilor, chiar dac� popula�iile clocitoare sunt 
înc� reduse, departe de posibilit��ile pe care le ofer� habitatele acestui ecosistem. 

Putem spera c� în contextul grijii pentru ob�inerea unor produc�ii piscicole corespunz�toare investi�iilor, 
p�s�rile – exceptând speciile ihtiofage a c�ror prezen�� nu este dorit� în acest perimetru – deci, majoritatea p�s�rilor vor 
fi protejate în mod indirect de sistemul de paz� al fermei piscicole. De asemeni, vîn�toarea controlat� conform legii în 
vigoare (nr. 103/1996, corectat� prin O.U. în 7.02.2000) ar putea permite men�inerea unor popula�ii constante de p�s�ri 
în zona ele�teielor R�deanu – este de presupus ca A.J.V.P.S. Gala�i va dori s� beneficieze pe termen lung de investi�iile 
realizate începând din anul 2001. De altfel, în noiembrie 2004, lunca inferioar� a Prutului pân� la grani�a dintre jude�ele 
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Vaslui �i Gala�i - deci, inclusiv, ele�teiele R�deanu – a devenit Parc Natural, urmând s� se organizeze un nou sistem de 
administrare. 

Lacul de acumulare Stânca - �tef�ne�ti reprezint� arie de importan�� avifaunistic� în bazinul Prutului, iar din 
noiembrie 2004, a ob�inut statut legal de arie de protec�ie special� avifaunistic�, fiind deja publicate mai multe studii 
�tiin�ifice care au stat la baza documenta�iei oficiale necesar� instituirii statutului de zon� protejat�. Perimetrul lacului 
constituie cel mai important cartier de iernare pentru p�s�ri acvatice din întreg bazinul românesc al Prutului, aici putând 
fi recenzate mii de anseriforme de-a lungul lunilor de iarn� (un total de 4526 de ra�e �i fer�stra�i, 15.01.2004, informa�ii 
detaliate fiind publicate în alt� lucrare (GACHE CARMEN, MULLER JOHANNA WALIE, 2005). De asemenea, în timpul 
migra�iei, pe lacul de acumulare �i pe lacul de compensare amenajat în aval de baraj, poposesc sute de cormorani (1080 
de exemplare de Phalacrocorax carbo, 21.08.2004) �i li�i�e, mii de gâ�te, ra�e �i pesc�ru�i. P�durea de lunc� din aval de 
baraj, reprezint� un important loc pentru cuib�ritul p�s�rilor r�pitoare, accesul uman fiind limitat datorit� bra�ului vechi 
al Prutului care înconjoar� p�durea. Interesant� este prezen�a estival� a unui exemplar adult de Milvus migrans  
(05.06.2004), pentru ca dou� luni mai târziu (21.08.2004), în acela�i perimetru s� observ�m doi adul�i apar�inând 
aceleia�i specii. Remarcabil� este �i prezen�a aproape constant�, inclusiv iarna, a codalbului – Haliaeetus albicilla 
(LINNAEUS, 1758) în zona lacului. 
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