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Situl ROSPA0012 Brațul Bor-

cea, numit în continuare 

ROSPA0012, a fost desem-

nat prin Hotărârea de Guvern nr. 

1284/2007 privind declararea ariilor 

de protecție specială avifaunistică ca 

parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, 

modificată și completată de Hotă-

rârea de Guvern nr. 971/2011. Desem-

narea sitului a avut drept scop in-

stituirea regimului de arie naturală 

protejată și încadrarea în categoria 

de management ca arie de protecție 

specială avifaunistică și menținerea 

sau asigurarea, unde este cazul, a 

stării de conservare favorabile pen-

tru anumite specii. 

LOCALIZARE

Suprafata sitului ROSPA0012 este 

de 13299 ha și, din punct de vedere 

administrativ, este situat pe terito-

riile județelor Ialomița și Călărași, în 

Regiunea de dezvoltare Sud-Mun-

tenia, fiind suprapus următoarelor 

unități administrativ-teritoriale: Fă-

căeni, Bordușani, Stelnica, Fetești, 

Borcea, Jegălia, Unirea, Dichiseni, 

Roseți, Modelu. De asemenea, situl 

este localizat în întregime în regiu-

nea biogeografică stepică.

ROSPA0012 

Brațul Borcea
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BRAȚUL BORCEA
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Suprafața sitului este caracte-

rizată de existența unui com-

plex important de ecosiste-

me, zone umede localizate în lungul 

Dunării și păduri de luncă limitrofe 

acesteia. Acesta este situat pe trase-

ul marelui drum de migrație estic, 

constituind astfel loc de hrănire și de 

odihnă pentru specii rare și foarte 

rare de păsări.

ROSPA0012 prezintă o deosebi-

tă importanță ca habitat al păsărilor 

de apă, teritoriile din zonă adăpos-

tind populații de păsări semnalate 

la nivelul țării, cât și populații nordi-

ce ce apar în perioadele de pasaj, în 

timpul iernii. Printre acestea, au fost 

identificate 20 de specii de păsări a 

căror conservare necesită protecție 

specială, așa cum este cazul pen-

tru cormoranul mic (Phalacrocorax 

pygmeus), buhaiul de baltă (Botau-

rus stellaris), stârcul galben (Ardeola 

ralloides), egreta mică (Egretta gar-

zetta), țigănușul (Plegadis falcinellus), 

lopătarul (Platalea leucorodia), și alte 

33 de specii pentru care este nece-

sară protecție strictă, printre care: 

corcodel mare, cristei de baltă, rața 

cârâitoare, rața sulițar, pescăruș râ-

zâtor, chira de baltă, chirighița cu 

obraz alb, chirighița neagră.

ROSPA0012 se suprapune parțial 

cu următoarele arii naturale proteja-

te: ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, 

ROSCI0278 Bordușani – Borcea, 

ROSCI0022 Canaralele Dunării.

VALOARE NATURALĂ: 

faună, floră & resurse naturale
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ROSCI0319 

Mlaștina de la 
Fetești

Situl ROSCI0319 Mlaștina de la 

Fetești a fost desemnat prin 

Ordinul ministrului mediu-

lui și pădurilor nr. 2387/2011 pentru 

modificarea Ordinului ministrului 

mediului și dezvoltării durabile nr. 

1964/2007 privind instituirea regi-

mului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanță comunitară, 

ca parte integrantă a rețelei ecologi-

ce europene Natura 2000 în Româ-

nia. Desemnarea sitului a avut drept 

scop menținerea sau asigurarea, 

după caz, a unei stări de conservare 

favorabile pentru anumite specii și 

habitate de interes comunitar.

LOCALIZARE

ROSCI0319 se întinde pe o 

suprafață de 2110 ha, se suprapune 

parțial cu situl ROSPA0012 Brațul 

Borcea și total regiunii biogeografi-

ce stepice. Din punct de vedere ad-

ministrativ, situl este situat pe teri-

toriile județelor Călărași și Ialomița, 

în Regiunea de dezvoltare Sud-

Muntenia, localitățile ale căror rază 

teritorială intră în sit fiind Borcea 

3% (județul Călărași) și Fetești 7% 

(județul Ialomița).
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MLAȘTINA DE LA FETEȘTI
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ROSCI0319 prezintă habitate 

caracteristice speciei Lutra 

lutra (vidra) și găzduiește ha-

bitate de zăvoaie cu Salix alba (salcie 

albă) și Populus alba (plop alb). De 

asemenea, tot aici sunt prezente 3 

specii de amfibieni de interes con-

servativ, cât și alte 12 specii impor-

tante de reptile și amfibieni.

Tipul de habitat de interes comu-

nitar pentru care a fost declarat situl 

este 92A0 Zăvoaie cu Salix alba și 

Populus alba ce ocupă 2,5% (50,5 ha) 

din suprafața sitului, iar cele 4 specii 

de interes comunitar sunt reprezen-

tate de: mamifere – Lutra lutra (vi-

dra), amfibieni – Bombina bombina 

(buhai de baltă cu burta roșie), Tritu-

rus dobrogicus (triton dobrogean) și 

reptile – Emys orbicularis (țestoasa 

de apă). 

VALOARE NATURALĂ: 

faună, floră & resurse naturale
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REZERVAȚIA NATURALĂ IV.34.  

Pădurea 
Canton Hățiș 

Rezervația naturală Pădurea 

Canton Hățiș a fost desem-

nată prin Hotărârea de Gu-

vern nr. 2151/2004 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată 

pentru noi zone. Obiectul conservă-

rii este reprezentat de importanța 

deosebită ca fond genetic floristic, 

refugiu pentru animale specifice zo-

nelor umede, cât și ca zonă de pa-

saj pentru multe specii de păsări 

migratoare.

LOCALIZARE

Din punct de vedere al localizării, 

Rezervația naturală Pădurea Canton 

Hățiș este localizată în fond forestier 

aparținând Ocolului Silvic Fetești, fi-

ind limitată la nord, nord-est și sud 

de fluviul Dunărea, iar la vest de di-

gul de apărare al Bălții Borcea. În 

ceea ce privește suprafața acesteia, 

rezervația se întinde pe 6,4 ha pe 

teritoriul administrativ al comunei 

Stelnica, județul Ialomița.
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Rezervația prezintă o deose-

bită importanță pentru con-

servarea unor exemplare de 

stejar brumăriu (Quercus pedunculi-

flora) a căror vârste sunt estimate a fi 

cuprinse în intervalul 150-300 ani. 

Alte specii de arbori prezente pe 

suprafața rezervației naturale sunt 

stejarul pedunculat (Quercus robur), 

plopul alb (Populus alba), plopul ne-

gru (Populus nigra), salcia (Salix tian-

dra), ulmul (Ulmus foliacea).

VALOARE NATURALĂ: 

faună, floră & resurse naturale
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ROSCI0278  

Bordușani – 
Borcea  

Situl ROSCI0278 Bordușani – 

Borcea a fost desemnat prin 

Ordinul ministrului mediu-

lui și pădurilor nr. 2387/2011 pentru 

modificarea Ordinului ministrului 

mediului și dezvoltării durabile nr. 

1964/2007 privind instituirea regi-

mului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanță comunitară, 

ca parte integrantă a rețelei ecologi-

ce europene Natura 2000 în Româ-

nia. Desemnarea sitului a avut drept 

scop menținerea sau asigurarea, 

după caz, a unei stări de conservare 

favorabile pentru anumite specii și 

habitate de interes comunitar.

LOCALIZARE

Din punct de vedere adminis-

trativ, situl este localizat pe teritoriul 

județului Ialomița, în Regiunea de 

dezvoltare Sud-Muntenia, fiind su-

prapus următoarelor unități admi-

nistrativ-teritoriale: Bordușani, Fă-

căeni și Vlădeni. Situl se suprapune 

parțial cu ROSPA0012 Brațul Borcea 

și cu ROSPA0017 Canaralele de la 

Hârșova. ROSCI0278 se întinde pe o 

suprafață de 5847 ha.



17



BORDUȘANI – BORCEA 
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Situl este localizat în zona de 

luncă din lungul brațului 

Borcea al fluviului Dunărea, 

între digurile de protecție împotriva 

inundațiilor, până la confluența râu-

lui Ialomița cu Dunărea. Frecvența 

inundațiilor, cantitatea de aluviuni 

depuse, nivelul ridicat al apei freati-

ce, sunt determinante și edificatoare 

pentru tipurile de habitate prezente 

în sit. 

Vegetația de pădure este repre-

zentată prin salcete pure, plopișuri 

de plop alb, plopișuri amestecate de 

plop alb și plop negru, plopișuri pure 

de plop negru, plantații de plopi 

euramericani. Aproximativ 30% din 

suprafața împădurită este reprezen-

tată de arborete de tip natural fun-

damental, 65% arborete artificiale 

reprezentate de plantații de plopi 

euramericani, restul de 5% fiind dat 

de terenurile goale, neproductive 

sau aflate în regenerare.

VALOARE NATURALĂ: 

faună, floră & resurse naturale
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BORDUȘANI – BORCEA 
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ROSCI0278 prezintă o importanță 

deosebită din două considerente: 

1. Datorită funcționării sale ca un 

coridor ecologic în lungul brațului Bor-

cea, legând siturile din lungul Dunării 

cu Coridorul Ialomiței;

2. Pentru habitatele forestiere și ac-

vatice, precum și pentru populațiile de 

amfibieni și reptile (în special pentru 

speciile Bombina bombina (buhai de 

baltă cu burta roșie), Emys orbicularis 

(țestoasa de apă) pentru care a fost de-

semnat situl, cât și păsările din această 

regiune.

Tipurile de habitate de interes co-

munitar pentru care situl a fost decla-

rat sunt 62C0* Stepe ponto-sarmatice, 

3160 Lacuri distrofice și iazuri, 3270 Râ-

uri cu maluri nămoloase cu vegetație 

de Chenopodion rubri și Bidention și 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus 

alba.
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În urma activităților de adminis-

trare desfășurate de la prelua-

rea în custodie, Asociația Centrul 

Ecologic Green Area a identificat 

următoarele presiuni antropice, cu 

intensități diferite de acționare asu-

pra ariilor naturale protejate:

1. Gradul de informare și 

conștientizare scăzut al populației 

cu privire la existența ANP;

2. Abandonarea deșeurilor de orice 

tip în aria naturală protejată, inclusiv 

cele provenite din cadrul lucrărilor 

de construcții;

3. Suprapășunatul crează o presiu-

ne majoră în unele habitate sensibile 

din punct de vedere al stării de con-

servare, dar și asupra unor specii de 

animale protejate, legate de aceste 

habitate sensibile;

4. Intensificarea agriculturii meca-

nizate în detrimentul practicilor agri-

cole tradiționale și folosirea abuzivă 

a îngrășămintelor chimice și pesti-

cidelor în agricultură. Extinderea te-

renurilor agricole reprezintă o pro-

blemă cu efecte multiple. Creșterea 

suprafeței agricole pe teritoriul unui 

astfel de sit se realizează prin meto-

Vulnerabilităţi
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VULNERABILITĂȚI
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de de desecare a zonelor umede, re-

spectiv prin canalizarea si drenarea 

apei, acțiune ce duce la modificarea 

habitatelor de pe teritoriul sitului, cât 

și la extinderea suprafețelor locuite 

de om prin dezvoltarea localităților 

în detrimentul capitalului natural 

existent. Totodată, prin reducerea 

suprafețelor umede, odată cu dese-

carea acestora, se creează un habi-

tat ce favorizează extinderea arealu-

lui de distribuție al speciilor invazive, 

așa cum este cazul speciei Amorpha 

fruticosa (salcâmul pitic).

5. Schimbarea categoriei de 

folosință a terenurilor, din pajiște în 

teren arabil;

6. Practicarea pescuitului în imedi-

ata vecinătate a locurilor de cuibări-

re ale păsărilor;

7. Extinderea speciilor invazive 

de plante și animale și extinderea 

suprafețelor plantate cu specii de 

plante alohtone;

8. Braconajul, pescuitul ilegal, ex-

ploatare ilegală de masă lemnoasă. 

Pe teritoriul sitului au fost semna-

late cazuri de braconaj cinegetic și 

piscicol, cel din urmă prezentând 

efecte negative asupra statutului de 

conservare al sitului din mai multe 

considerente. Printre cele mai im-

portante, este necesară precizarea 

faptului că pescuitul în apropierea 

locurilor de cuibărit ale păsărilor 

poate fi perturbator atât timp cât 

această practica are un caracter re-

petitiv și nu se realizează prin meto-

de conforme legislației în vigoare. Pe 

de altă parte, supraexploatarea pis-

cicolă prin metode neconforme are 
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efecte semnificative și pe termen lung 

asupra rețelei trofice.

9. Cositul în perioada de cuibărire;

10. Incendierea vegetației ierboase 

(miriști și pârloage) de către localnici;

11. Vătămarea sau uciderea exem-

plarelor de animale din motive de 

superstiție sau din lipsă de informare, 

în special a amfibienilor și reptilelor 

care stârnesc superstiții, frici și repulsii 

nejustificate în rândul oamenilor;

12. Abandonul sau deținerea unui nu-

măr mare de câini lăsați liberi în natură, 

aceștia pot vătăma animalele sălbati-

ce, pot distruge ouăle și cuiburile pă-

sărilor și pot cauza transmiterea unor 

agenți patogeni.

13. Inexistența unor sisteme de epu-

rare și deversarea de ape menajere în 

zone inadecvate;
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14. Turismul necontrolat (abando-

narea de deșeuri, aprinderea focu-

lui de tabără în imediata apropiere 

a pădurii, distrugerea cuiburilor de 

păsări, a pontei sau a puilor etc.);

15. Transportul rutier cauzează pro-

bleme asupra biodiversității prin 

omorârea a numeroase exemplare 

de mamifere, păsări, amfibieni, rep-

tile și nevertebrate, în principal în zo-

nele unde drumurile rutiere se inter-

sectează cu aria naturală protejată;

16. Transportul naval intens pe Du-

năre cauzează și el o presiune asu-

pra speciilor dependente de acest 

mediu acvatic, în special asupra pă-

sărilor de interes comunitar.

17. Lipsa locurilor de muncă pen-

tru localnici conduce în timp la pre-

siuni asupra mediului natural prin 

(agricultură intensivă, braconaj, 

suprapășunat etc.);

18. Tendința de expansiune și dez-

voltare a suprafețelor locuibile și a 

activităților economice cu impact 

negativ asupra mediului, care pot 

conduce la modificarea stării natu-

rale a factorilor biotici și abiotici;

19. Fragmentarea habitatelor prin 

divizarea indusă de drumuri, căi fe-

rate, canale, linii electrice, garduri, 

suprafețe agricole, bariere împotriva 

incendiilor și alte tipuri de obstaco-

le care împiedică mișcarea liberă a 

speciilor.
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