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OBSERVA�II ORNITOLOGICE ÎN ZONA B�L�II TRAIAN-JUDE�UL BR�ILA

ORNITHOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE TRAIAN LAKE-BRAILA COUNTY

NICOLAE ONEA  

Abstract 
In the Traian Lake area was indentified a number of 25 bird  species belonging  to 8 order and 18 families. 

From the analysis of observed ornithological fauna we can say that the number of species is very little, especially the 
water birds. From these only 2 species (Limosa limosa and Chlidonias hybridus) are included on the IBA criteria list.  
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INTRODUCERE

Balta Traian se afl� în jude�ul Br�ila, pe raza comunei Z�voaia, între localit��ile Însur��ei �i Z�voaia (Fig. 1).  
Din punct de vedere hidrologic, balta Traian este situat� în bazinul C�lm��uiului, având o suprafa�� de 

aproximativ 200 de hectare, împreun� cu terenurile limitrofe (paji�ti umede �i terenuri agricole). Vegeta�ia, atât cea 
acvatic�, cât �i cea terestr�, este destul de s�rac�. Vegeta�ia acvatic� este reprezentat� de principalele specii de plante 
specifice zonelor umede de câmpie (fig. 2), respectiv stuf, rogoz, pipirig, plutic�, precum �i numeroase alge verzi care 
tr�iesc în masa apei. Nu am g�sit date despre fauna �i flora local� în literatura de specialitate. Vegeta�ia terestr� este 
reprezentat� doar de specii ierboase (fig. 3) �i foarte pu�ine specii lemnoase (mai ales salcâm). 

Pân� în anul 2000 balta Traian a fost utilizat� în scopul cre�terii �i comercializ�rii pe�telui de cresc�torie, în 
acest sens fiind executate periodic anumite lucr�ri hidrotehnice de aducere �i scoatere a apei din bazinul b�l�ii, prin 
intermediul unui canal de iriga�ie.

Dup� anul 2000, balta Traian �i terenurile agricole învecinate trec în custodia firmei italiene S.C. Antica 
Fattoria S.R.L., care î�i propune promovarea �i realizarea unei agriculturi ecologice în zon�, prin folosirea celor mai 
moderne tehnici din domeniul agricol. În ultimii trei ani firma Antica Fattoria �i-a axat o parte din preocup�rile ei spre 
zona acvatic� a teritoriului ocupat, respectiv asupra bal�ii Traian. În acest sens, pe baza unei documenta�ii �i a unei liste 
avifauniste realizate în perioada 2003-2004 de angaja�ii firmei, aceasta solicit� la începutul anului 2006 Agen�iei pentru 
Protec�ia Mediului Br�ila s� analizeze posibilitatea declar�rii zonei ca rezerva�ie natural� ornitologic�. În urma 
demersului f�cut de firma Antica Fattoria, Agen�ia pentru Protec�ia Mediului Br�ila ia decezia de a verifica 
documenta�ia înaintat� de firma italian� �i de a g�si argumentele �tiin�ifice necesare declar�rii b�l�ii Traian ca rezerva�ie 
natural�. La invita�ia Agen�iei pentru Protec�ia Mediului, am efectuat în comun dou� deplas�ri în zona b�l�ii Traian, în 
luna iunie. Observa�iile prezentate aici de noi reprezint� rezultatele ob�inute în urma deplas�rilor efectuate. 

MATERIAL �I METODE 

Pentru observarea avifaunei s-au utilizat binoclul, luneta, determinatorul �i aparatul de fotografiat. În timpul 
deplas�rilor noastre am folosit un binoclu DEKAREM 10x50, CARL ZEISS JENA, o lunet� ornitologic� KENKO PRO 
FIELD 63, un determinator de teren: “Guide des Oiseaux d’Europe” (PETERSON et al., 1989) �i un aparat de fotografiat 
digital OLYMPUS C770.  

Metoda de lucru utilizat� de noi în identificarea p�s�rilor de ap� a fost observa�ia direct�, folosindu-ne de 
binoclu �i luneta de teren. Observa�iile  s-au efectuat în dou� moduri: 

- observa�ii de la punct fix (de la marginea b�l�ii) 
- observa�ii din mi�care (de-a lungul malurilor b�l�ii).
Atât în cazul observa�iilor de la punct fix, cât �i pentru cele din mi�care, timpul afectat nu a dep��it trei ore. 

Selectarea datelor �i interpretarea lor s-a f�cut numai pe baza observa�iilor ob�inute în cele 2 deplas�ri efectuate în zona 
b�l�ii Traian (în luna iunie, 2006). Prelucrarea datelor din teren �i încadrarea speciilor observate dup� criterii 
sistematice, fenologice, calitative �i cantitative, s-a realizat conform cu literatura de specialitate (DOMBROWSKI, 1946; 
LIN�IA, 1954, 1955; CIOCHIA, 1992; SVENSSON, 1992; BIBBY et al., 1992; BAKER, 1993; WEBER et al., 1994; 
HAGEMEIJER & BLAIR, 1997; BRUUN et al., 1999; MULLARNEY et al., 2000; MUNTEANU, 2001). 

REZULTATE �I DISCU�II

Particularit��ile zonelor umede din fosta lunca a Dun�rii, dar �i a râurilor interioare (precum C�lm��uiul, 
Siretul sau Buz�ul) impun, în general, prezen�a unei anumite vegeta�ii, specifice, precum �i a unei avifaune, atât 
acvatice (în special), cât �i terestre (prin speciile zonelor de ecoton), în toate ecosistemele acvatice de câmpie de tip 
balt� sau lac. Evident c� pentru fiecare ecosistem acvatic exist� condi�ii biotice �i abiotice particulare, care duc în final 
la diferen�ieri, uneori destul de mari, de la o arie la alta.  
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Din datele puse la dispozi�ie de documenta�ia înaintat� de firma Antica Fattoria cu privire la avifauna din zona 
b�l�ii Traian, reiese prezen�a unei avifaune abundente, în care speciile acvatice sunt dominate. Astfel, din totalul de 72 
de specii semnalate, 58 sunt acvatice, restul de 14 fiind terestre. 

Observa�iile noastre efectuate în zona b�l�ii Traian, în luna iunie, au eviden�iat prezen�a a 25 de specii de 
p�s�ri, apar�inând la 8 ordine �i 18 familii (tab. 1). 

Analiza fenologic� a ornitofaunei semnalate indic� urm�toarea structur�:
- oaspe�i de var�: 15 specii 
- specii par�ial migratoare: 6 specii 
- sedentare: 4 specii 
Dintre speciile oaspe�i de var� 8 sunt cuib�ritoare: corcodelul mare, barza alb�, rândunica – (fig. 4) etc., pentru 

5 exist� posibilitatea de cuib�ri în zon�, dar f�r� a avea certitudinea la data efectu�rii observa�iilor (egreta mic�, stârcul 
cenu�iu, c�lifarul alb, piciorongul �i chirighi�a cu obraz alb), iar alte 2 specii nu cuib�resc în perimetrul b�l�ii Traian, 
fiind prezente aici doar în deplas�ri de hr�nire (sitarul de mal �i fluierarul de munte). 

Pentru speciile par�ial migratoare situa�ia se prezint� astfel: 5 specii cuib�resc în zon�, iar una (pesc�ru�ul 
râz�tor) a fost observat� doar la hr�nire pe luciul b�l�ii.

Speciile sedentare cuib�resc toate în zona b�l�ii Traian. 
Din punct de vedere ecologic, cele 25 de specii de p�s�ri observate se împart în acvatice �i terestre. Speciile 

acvatice sunt în num�r de 16, celelalte 9 fiind terestre. Dintre speciile acvatice, 12 apar�in oaspe�ilor de var�, iar 4 
speciilor par�ial migratoare. Speciile terestre au reprezentan�i în toate cele 3 grupe fenologice: 3 oaspe�i de var�, 2 specii 
par�ial migratoare �i 4 sedentare. 

Studiind criteriile elaborate de BirdLife International pentru speciile de p�s�ri periclitate sau vulnerabile din 
Europa, criterii care stau la baza demar�rii procedurilor de desemnare a Ariilor de Importan�� Avifaunistic� (al�turi de 
celelalte criterii care decurg din legisla�ia european�), putem spune c� doar 2 specii, respectiv sitarul de mal (Limosa
limosa) �i chirighi�a cu obraz alb (Chlidonias hybridus) pot reprezenta pentru balta Traian elementele de sprijin pentru 
declararea ei ca arie protejat�. Din p�cate, atât num�rul redus de exemplare, cât �i prezen�a lor ca specii aflate în 
deplas�ri de hr�nire, reprezint� date insuficiente �i de care trebuie s� �inem seama în formularea concluziilor noastre. 

Având în vedere faptul c� luna iunie este o lun� în care comportamentul reproductiv se afl� în plin�
desf��urare, pentru toate speciile de p�s�ri, sedentare sau migratoare, ne putem pune întrebarea care este poten�ialul 
avifaunistic al zonei, mai ales c� exist� o diferen�� izbitoare între num�rul de specii declarat de firma concesionar� a 
b�l�ii Traian �i observa�iile noastre (72 de specii fa�� de 25). Scopul observa�iilor noastre ornitologice în zona b�l�ii 
Traian a fost doar de a cunoa�te situa�ia real�, la un moment dat �i de a trage anumite concluzii cu privire la propunerea 
firmei S.C. Antica Fattoria S.R.L. de a declara aceast� zon� arie protejat�. Din acest motiv nu am f�cut o analiz�
comparativ� cu datele furnizate de firma concesionar�, acestea având pentru noi doar un caracter orientativ. 

CONCLUZII 

În urma observa�iilor ornitologice efectuate în zona b�l�ii Tr�ian, comuna Z�voaia, concluziile noastre cu 
privire la avifauna semanalt� sunt urm�toarele:

În perimetrul b�l�ii Tr�ian au fost semnalate un num�r de 25 specii apar�inând la 8 ordine �i 18 familii (tab. 1).
Din analiza avifaunei observate putem afirma c� num�rul speciilor (�i în special cele acvatice) este destul de 

redus, iar dintre acestea doar 2 fac obiectul unor criterii specifice de protec�ie (conform criteriilor elaborate de BirdLife 
International), respectiv Limosa limosa �i Chlidonias hybridus.

Pe baza acestor observa�ii afirm�m c� balta Traian intr� în categoria zonelor umede cu un num�r redus de 
specii, f�r� a face în momentul de fa�� obiectul unei arii protejate. 

Nu excludem posibilitatea existen�ei �i a altor specii (chiar �i la momentul prezen�ei noastre în zon�), dar acest 
lucru poate fi dovedit doar prin efectuarea sistematic� în viitor a observa�iilor ornitologice. 

Pentru confirmarea în timp a avifaunei observate, cât mai ales pentru semnalarea �i a altor specii, este absolut 
necesar� efectuarea unui studiu pe perioada a cel pu�in un an, pentru a acoperi toate aspectele fenologice ale speciilor 
care pot fi prezente în zon�. De asemenea, consider�m c� aceasta este singura cale prin care putem s� argument�m din 
punct de vedere �tiin�ific atât prezen�a unei ornitofaune în zon�, cât �i posibilitatea declar�rii b�l�ii Traian ca Arie de 
Importan�� Avifaunistic� (sau rezerva�ie pe plan local). 
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Fig. 1 - Balta Traian. Localizare geografic�; Traian  Lake. Geographical coordinates 
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Fig. 2 - Balta Traian; Traian Lake  

Fig. 3 - Zon� de p��unat; Grassing area 

Fig. 4 - Grup de rândunele-juvenili;  Swallows group - juveniles 
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Tabel 1 
Speciile semnalate în zona b�l�ii Traian 

The species observed in the Traian lake area 

Nr. 
crt.

Specia Denumire 
popular�

Ordin Familia Nr. 
ex.

Fen. Cuib. TipE 

1 Podiceps cristatus Corcodel mare Podicipediformes Podicipedidae 25 OV C Acv. 
2 Egretta garzetta Egreta mic� Ciconiiformes Ardeidae 18 OV C? Acv. 
3 Ardea cinerea Stârc cenu�iu Ciconiiformes Ardeidae 9 OV C? Acv. 
4 Ciconia ciconia Braza alb� Ciconiiformes Ciconiidae 12 OV C Acv 
5 Tadorna tadorna C�lifar alb Anseriformes Anatidae 45 OV C? Acv. 
6 Aythya ferina Ra�a cu cap 

castaniu
Anseriformes Anatidae 86 MP C Acv. 

7 Anas platyrhynchos ra�a mare Anseriformes Anatidae 7 MP C Acv. 
8 Circus aeruginosus Erete de stuf Falconiformes Accipitridae 1 OV C Acv. 
9 Phasianus colchicus Fazan Galliformes Phasianidae 2 S C Ter. 
10 Fulica atra Li�i�� Gruiformes Rallidae 200 MP C Acv. 
11 Gallinula chloropus G�inu�� de balt� Gruiformes Rallidae 18 OV C Acv. 
12 Vanellus vanellus Nagâ� Charadriiforms Charadriidae 31 OV C Acv. 
13 Himantopus 

himantopus 
Piciorong Charadriiforms Recurvirostridae 17 OV C? Acv. 

14 Limosa limosa Sitar de mal Charadriiforms Scolopacidae 64 OV  Acv. 
15 Actitis hypoleucos Fluierar de munte Charadriiforms Scolopacidae 16 OV  Acv. 
16 Larus ridibundus Pesc�ru� râz�tor Charadriiforms Laridae 53 MP  Acv. 
17 Chlidonias hybridus Chirighi�� cu 

obraz alb 
Charadriiforms Sternidae 14 OV C? Acv. 

18 Melanocorypha 
calandra

Ciocârlie de 
B�r�gan 

Passeriformes Alaudidae 29 MP C Ter. 

19 Hirundo rustica Rândunic� Passeriformes Hirundinidae 21 OV C Ter. 
20 Lanius collurio Sfrâncioc ro�iatic Passeriformes Laniidae 3 OV C Ter. 
21 Sturnus vulgaris Graur Passeriformes Sturnidae 6 MP C Ter. 
22 Pica pica Co�ofan� Passeriformes Corvidae 12 S C Ter. 
23 Corvus frugilegus Cioara de 

sem�n�tur�
Passeriformes Corvidae 16 S C Ter. 

24 Acrocephalus 
arundinaceus 

L�car mare Passeriformes Sylviidae 2 OV C Ter. 

25 Passer montanus Vrabia de câmp Passeriformes Passeridae 72 S C Ter 
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