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Programul LIFE
Programul LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) este instrumentul financiar al Uniunii Europene în sprijinul politicilor de mediu.
A fost înființat în 1992 cu scopul de a sprijini programele de interes comunitar pentru natură, mediu și politici climatice. Proiectele realizate
în cadrul programelor LIFE Natura contribuie la protejarea mai eficientă
a siturilor Natura 2000 desemnate în baza Directivelor Păsări și Habitate
(79/409 / CEE și 92/4 / CEE).

Reteaua NATURA 2000
Natura 2000 este rețeaua ecologică a Uniunii Europene. Scopul ei este de
a proteja habitatele naturale de importanță comunitară, precum și speciile sălbatice, autohtone de plante și animale, de a conserva biodiversitatea și diversitatea faunei sălbatice europene prin desemnarea unor arii
naturale de importanță europeană. Desemnarea siturilor are loc conform
celor două elemente de bază ale legislației UE privind protecția naturii,
Directivele Păsări și Habitate și setul comun de criterii pentru statele
membre. Gestionarea și utilizarea siturilor din rețeaua Natura 2000 sunt
reglementate de statele membre la nivel național, iar activitățile de tip
economic, social și cultural pot fi desfășurate, aici, numai într-un mod
sustenabil, printr-o abordare ecologică și ținând cont, în primul rând, de
interesele de conservare a naturii.

Dumbrăveanca
Dumbrăveanca este o pasăre migratoare, cu un penaj albastru, viu colorat, de talia unui guguștiuc. În mod obișnuit, o putem întâlni în zonele
de silvostepă, pășuni cu arbori și fânețe sau în pâlcurile de plop alb ale
stepelor nisipoase. În lipsa acestora, poate cuibări și în habitate mozaicate compuse din: zone agricole extensive, aliniamente de arbori și pajiști.
La noi în țară ajunge pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Perioada de cuibărit are loc până la începutul lunii august, iar la începutul lunii
septembrie părăsește Bazinul Carpatic. După o pauză de câteva săptămâni în regiunea Sahel, traversează zona pădurilor tropicale ecuatoriale
și la începutul lunii decembrie ajunge în cartierele de iernare situate în
Botswana și Namibia.
În România este încă o specie comună sau relativ comună în regiunile
extracarpatice. În trecut, a cuibărit în număr redus, dar redus și în Transilvania, dar în ultimii ani, aceste populații mici s-au sfărmat și au dispărut
în totalitate.
În Ungaria, datorită activităților susținute de conservare, populația dumbrăvencei este în creștere constantă, dar, pentru a crea o situație favorabilă de conservare, pe termen lung sunt necesare măsuri suplimentare.

Factori periclitanti
Pierderea și transformarea habitatelor: Pășunile și fânețele, respectiv
parcelele agricole extensive, reprezintă habitatele tipice de cuibărire ale
dumbrăvencelor. După schimbarea regimului politic, începând cu anii
′90, s-a accentuat pierderea habitatelor cauzate de transformarea pajiștilor în teren arabil. Abandonarea sau gestionarea incorectă a pajiștilor
a favorizat răspândirea speciilor invazive și proliferarea speciilor de arbuști. Asta a condus la scăderea populației de dumbrăvence, dar și a altor
specii care sunt legate de pajiști.
Dispariția locurilor de cuibărit: Dumbrăveanca cuibărește în scorburile
părăsite ale speciilor de ciocănitori de talie mare, în special de ghionoaie
verde și ciocănitoarea neagră. Din cauza declinului pâlcurilor cu lemn de
esență moale, adecvate pentru ciocănitori, au scăzut și oportunitățile
de cuibărire pentru dumbrăvence.
Migrația și iernarea: Pe lângă efectele nefavorabile din locurile de cuibărit, dumbrăveanca, ca specie migratoare de distanță lungă, este expusă
la o serie de efecte negative de-a lungul rutelor de migrație și în cartierele
de iernare.

Vânătoarea ilegală excesivă și capturarea păsărilor care migrează de-a
lungul țărmurilor Mării Mediterane provoacă daune semnificative în efectivele speciilor de păsări europene care migrează acolo, inclusiv a dumbrăvencelor.
Efectele necunoscute (folosirea insecticidelor, vânătoarea, lipsa de hrană)
din cartierele de iernare (Botswana, Namibia), de asemenea, pot afecta
negativ dumbrăvencele.
Electrocutarea: Dumbrăveanca este o pasăre de pândă. Deseori stă așezată în puncte proeminente de unde atacă animalul de pradă din picaj.
Preferă stâlpii de electricitate, deoarece în multe cazuri cablurile electrice care se întind deasupra pășunilor sunt singurele puncte proeminente
pentru păsări. În cazul stâlpilor de electricitate neizolați, dumbrăvencele
pot deveni victimele electrocutării atunci când încearcă să se așeze pe
traverse și ating cu aripile deschise cablurile aflate sub tensiune.

Scopul si activitătile proiectului
Scopul proiectului este consolidarea populației de dumbrăvence
din Bazinul Carpatic și punerea bazelor pentru o conservare durabilă.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Scopul principal este întărirea
populației de dumbrăvence
din Bazinul Carpatic.

•

Montare de cuiburi artificiale

•

Îmbunătățirea stării locurilor de cuibărire și de hrănire
în trei zone caracteristice ale proiectului (stepe saline,
pășuni cu arbori și albiile râurilor)

•

Cartarea traseelor de migrație și a cartierelor de iernare
în vederea identificării cauzelor de mortalitate

•

Asigurarea conservării pe termen lung în cadrul
programului „Fermieri pentru dumbrăveancă”

•

Promovarea utilizării metodelor prietenoase
cu dumbrăveanca în siturile Natura2000

•

Pregătirea planului de conservare a dumbrăvencei,
producția de filme educaționale și publicații științifice.

Activitătile si rezultatele partenerilor de proiect
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE ORNITOLOGIE ȘI PENTRU CONSERVAREA NATURII
Dispariția locurilor de cuibărit este unul dintre cei mai importanți factori care amenință supraviețuirea efectivelor de dumbrăvence. Pentru
a-l contracara, în ultimele decenii s-au efectuat lucrări intensive de
conservare prin montarea cuiburilor artificiale, datorită cărora populația de dumbrăveancă, cu o tendință de scădere până acum, s-a stabilizat. Sarcina principală a fost înlocuirea cuiburilor din lemn de tip D,
de calitate variabilă, montate anterior. Cuiburile vechi s-au dovedit a fi
periculoase pentru dumbrăvence - multe păsări au murit în crăpăturile
cuiburilor și multe ponte cu ouă și pui au fost distruse ca urmare a destrămării acestora. În plus, înlocuirea și întreținerea constantă a cuiburilor necorespunzătoare a reprezentat un cost ridicat și o cerință considerabilă de resurse umane.

În vederea eliminării locurilor de cuibărit de calitate slabă, au fost achiziționate 1280 de cuiburi de tip Schwegler, pentru care producătorul - pe
baza multor decenii de experiență - oferă o garanție de 25 de ani. Amplasarea a avut loc în trei parcuri naționale, oferind un loc de cuibărit stabil
și pe termen lung pentru dumbrăvencele din zonă, timp în care vor prevala și alte măsuri de conservare.
Întreținerea și monitorizarea regulată a cuiburilor artificiale au dus la creșterea continuă a efectivelor. Până la sfârșitul perioadei de cuibărit a ultimului an din proiect, populația de dumbrăveancă din Bazinul Carpatic
a prezentat o creștere de 50% (2.000-2.200 perechi) și s-a creat o populație de bază extrem de stabilă. Acest lucru a facilitat expansiunea continuă
a speciei către țările vecine.

Cu ajutorul transmițătoarelor satelitare s-a
reușit identificarea rutelor de migrație,
locurilor de odihnă și a cartierelor de iernare.

Dumbrăveanca e o specie de pasăre migratoare de distanță lungă, care
petrece o perioadă relativ scurtă în Bazinul Carpatic, patru luni de zile. În
cealaltă perioadă a anului este în migrație și în cartierele de iernare.
Înainte de începerea proiectului, aveam doar informații limitate despre
migrația dumbrăvencelor (mai ales din Orientul Mijlociu și Nordul Africii)
și acestea se datorau folosirii inelelor clasice. Cu ajutorul celor 10 transmițătoare satelitare folosite în cadrul proiectului, am reușit să identificăm rutele de migrație, locurile de odihnă și cartierele de migrație. Acestea din urmă sunt reprezentate de Bazinul Kalahari, mai exact regiunile
situate în Botswana și Namibia.
În 2017, în cadrul unei conferințe internaționale cu aproape 80 de participanți din 27 țări, a fost actualizat planul de conservare al dumbrăvencei,
respectiv a fost realizat și planul de conservare pentru traseele de migrație și locurile de iernare, care a fost adoptat de către CMS în octombrie
2017. Acesta a fost primul „Flyway Action Plan” din lume care a apărut și pe
pagina oficială a proiectului, împreună cu alte informații legate de proiect
pe site-ul: www.rollerproject.eu. În organizarea conferinței, s-a considerat importantă invitarea unor reprezentanți și din alte țări decât cele din
zonele de cuibărit din Europa, cum ar fi cele de-a lungul rutei de migrație
(Cipru și Israel) sau din cartierele de iernare (Kenya sau Africa de Sud).

DIRECTORATUL PARCULUI NAȚIONAL BÜKK
Directoratul Parcului Național Bükk a desfășurat activități de conservare în trei
arii protejate aflate în administrare: Câmpia Heves, Câmpia Borsod și Râul Kesznyéten. Scopul principal a fost întărirea și creșterea populației de dumbrăveancă, specie emblematică a zonei, după ce în ultimele decenii a suferit un declin
drastic. Întrucât acestea sunt condiționate de crearea locurilor adecvate pentru
cuibărit și hrănire, activitățile implementate în cadrul proiectului s-au axat pe
aceste obiective.
În ceea ce privește dimensiunea și impactul, cea mai semnificativă acțiune a fost reconstrucția habitatului realizată pe Câmpia Borsod. În cadrul programului, s-a realizat reconstrucția stejarilor sărăturoși degradați, aflați în administrația Parcului
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Puieți plantați în
vederea complectării
aliniamentului existent

Cea mai semnificativă acțiune
pe Câmpia Borsod a fost
reconstrucția de habitat.

Național, realizarea locurilor adecvate de cuibărit și hrănire pentru
dumbrăvence. Obiectivul a fost reabilitarea unor pâlcuri de arbori
asemănătoare cu cele de pe pășunile cu arbori, cândva tipice pentru
zonă, care, ajungând la dimensiunea potrivită, să ofere locuri de cuibărit pentru păsări. S-au plantat puieți autohtoni, de esență moale,
în care se vor putea face scorburi. Lucrările au început în 2017 lângă
Tiszabábolna, unde s-au realizat mai multe pâlcuri de diferite mărimi,
fiind plantați peste 24.000 de puieți de stejar, plop cenușiu, salcie albă,
jugastru, frasin de câmp și alte specii autohtone.

POPULAȚIA CUIBĂRITOARE DE DUMBRĂVENCE DIN ARIA PARCULUI NAȚIONAL BÜKK

DIRECTORATUL PARCULUI NAȚIONAL KISKUNSÁG
În afara activităților generale de monitorizare, Directoratul Parcului Național Kiskunság (KNPI) a realizat și alte elemente în cadrul proiectului.
Obiectivul principal al unei reconstrucții ecologice cu caracter demonstrativ a fost rezolvarea problemelor generale ale unor pajiști sărăturoase, care constituie cele mai tipice habitate ale dumbrăvencei în partea sudică a Câmpiei Ungare.
Ultimele rămășițe de pajiști sărăturoase naturale, virgine din zona Fehér-tó
(= Lacul Alb) de la Szeged s-au păstrat în preajma complexului piscicol. În
cadrul proiectului s-a propus stoparea degradării acestora, iar ca prim pas
s-au eliminat arbuștii invazivi. Dumbrăveanca preferă zonele de silvostepă
unde pajiștile alternează cu arbori solitari și pâlcuri, iar în urma eliminării
sălcioarei, respectiv datorită plantării speciilor autohtone, s-a realizat un
habitat, care cu timpul va putea oferi dumbrăvencelor locuri de cuibărit.

În anii 1960, pe o pajiște denumită Macskási, cu suprafață de 30 de hectare, situată în nordul pescăriei, fostul proprietar a construit bazine de
creștere a puietului de pește, însă, abandonate după câțiva ani. Realizarea digurilor și sistemului de alimentare, respectiv evacuare a apei, cât și
a stăvilarelor, au atras schimbări majore și au afectat microrelieful, regimul natural de apă și vegetația naturală a pajiștii. O parte din aceste diguri
au fost eliminate în cadrul proiectului, iar pământul rezultat a fost folosit
pentru astuparea canalelor adiacente. Datorită eliminării sistemului de
diguri s-a obținut un habitat care s-a contopit cu pajiștile învecinate, pășunate de către un fermier localnic cu vaci din rasa Sura de stepă. Gestionarea în mod extensiv a pajiștilor asigură atât conservarea lor, cât și a acelor
specii protejate, respectiv strict protejate care le populează.

Oaspeții Centrului de
vizitare Dumbrăveanca
se pot urca și în noul
observator de păsări!

În vecinătatea ariei de proiect se regăsește un imobil aflată în administrarea Parcului Național, gestionat încă din 1996 de către MME (Societatea Maghiară de Ornitologie și pentru Conservarea Naturii ). Clădirea este
cunoscută ca centrul activităților de educație ecologică, respectiv al cercetărilor ornitologice desfășurate în această regiune. Unul dintre obiectivele
proiectului a fost modernizarea integrală a clădirii, echiparea acesteia cu
instrumente didactice moderne, menite să facă posibilă și primirea grupurilor formate de numeroși vizitatori. Realizarea unor camere de oaspeți
servește susținerea economică a investiției.
Centrul de vizitare Dumbrăveanca a fost inaugurat în noiembrie 2019.
Începând din martie 2020, dispune de personal permanent și primește vizitatori până în luna noiembrie a anului actual.

Așteptăm vizitatori din
martie până în noiembrie.

SOCIETATEA SILVICĂ
DALERD DÉLALFÖLDI ERDÉSZET S.R.L.
Suprafața desemnată ca zonă de proiect pentru societatea silvică a fost de
105,17 hectare, din care s-au efectuat lucrări pe 60,16 hectare. La baza desemnării zonei a stat crearea, pe cât posibil, a tuturor condițiilor necesare
pentru dumbrăvence, prin operațiunile care urmau să fie implementate în
cadrul proiectului. Datorită compoziției speciilor de arbori - un număr ridicat
de arbori de esență moale (plopi și sălcii albe), locul poate deveni unul potrivit pentru cuibărirea dumbrăvencelor. În plus, pe cele două laturi ale digurilor care împrejmuiesc habitatele forestiere din albia râului există mai multe
pășuni întinse, oferind condiții excelente de hrănire pentru dumbrăvence.
Pentru îndepărtarea speciilor invazive, nedorite, a fost nevoie de administrarea unor proceduri chimice, în cea mai mare parte aplicând tehnologii
închise prin injectare. A urmat o tăiere rasă pe o suprafață de 2,5 hectare.
În celelalte zone s-au îndepărtat doar arțarii americani și frasinii de Pennsylvania.
În locul speciilor invazive care au fost îndepărtate, pe un teren pregătit s-au
plantat arbori autohtoni, precum salcia albă, plopul cenușiu și plopul negru. Cum terenul prezenta neregularități a fost nevoie de folosirea burghiului
manual. Astfel, cu replantările ulterioare au fost plantați în total 136.745 de
puieți în zona de proiect.
În primii ani a fost necesară descopleșirea vegetației dintre puieții plantați.
Aceasta s-a realizat de 3-4 ori pe an, de regulă, manual, iar în zonele de tăieri
rase - cu mașina de cosit. În al cincilea an după plantare, aceste lucrări nu vor
mai fi necesare, deoarece coronamentul puieților se dezvoltă îndeajuns încât să țină umbră speciilor invazive și buruienilor care ar putea periclita puieții plantați.

Injectare chimică

Înainte și după!

Cu ocazia monitorizării puieților s-au constatat mai multe probleme.
Pe lângă pagubele produse de animalele sălbatice și din cauza lipsei de
precipitații, a fost nevoie să fie replantați puieți în mai multe parcele de
păduri, astfel sălciile au trebuit înlocuite cu plopi.
Pe lângă lucrările efectuate în păduri, o sarcină foarte importantă a fost
întreținerea poienelor pe o suprafață totală de 8 hectare. Pentru a facilita stabilirea păsărilor în zonă, au fost amplasate 40 de cuiburi de tip
D. O sarcină importantă a fost și prezentarea rezultatelor proiectului
în cadrul cercurilor profesionale. În acest scop au fost organizate două
evenimente de către Comitetului Silvic și de Protecțieaa Mediului a Asociației “Alföldi Erdőkert”.

Întreținerea locurilor
de hrănire.

ASOCIAȚIA GRUPUL MILVUS
Activitățile pentru conservarea populației de dumbrăveancă din Vestul
României au fost realizate în 15 situri Natura 2000 de către Asociația Grupul Milvus. Înainte de implementarea proiectului nu au fost cunoscute
date exacte despre mărimea și distribuția populației de dumbrăvence.
În anii anteriori am montat câteva cuiburi artificiale care au fost ocupate
la puțin timp după montare. Acest lucru ne-a indicat faptul că lipsa locurilor de cuibărit este printre cele mai grave probleme cu care se confruntă
specia în Câmpia de Vest. Proiectul ne-a oferit șansa să remediem această situație. Astfel, una dintre activitățile cele mai importante s-a referit
la creșterea populației cuibăritoare și la lărgirea arealului de distribuției
a speciei în zonele de unde a dispărut. Am montat peste 850 de cuiburi
artificiale cu scopul de a asigura supraviețuirea pe termen mediu a speciei în această parte a României. Acțiunea a fost de un succes remarcabil –
din 84 de perechi cunoscute în primul an al proiectului, populația a crescut la 217 perechi în anul V.
Am plantat peste 3.000 de puieți de plopi, în pâlcuri de diverse mărimi în
zonele favorabile cuibăritului speciei, dar de unde lipseau arbori. Scopul
nostru este ca acești arbori să asigure speciei, locuri de cuibărit pe termen
lung. Am ajutat fermieri locali în cadrul programului “Fermieri pentru dumbrăveancă” în plantarea de puieți și îngrădirea plantațiilor. Altă activitate
importantă de conservare a fost izolarea a 1.000 de stâlpi de medie tensiune în regiunile cele mai dens populate cu dumbrăvence, care astfel nu
vor mai cauza electrocutări în rândul păsărilor. Pe acești stâlpi am montat
cuiburi de tip betonit pentru a asigura loc de cuibărit sigur pentru păsări.

Pentru prevenirea dispariției locurilor de cuibărit încă existente, am monitorizat în mod regulat anumite zone și, astfel, am prevenit tăierea ilegală
a arborilor.
Am continuat cercetarea speciei, iar cele peste o mie de exemplare marcate cu inele de metal și inele colorate pot să furnizeze în viitor informații
utile privind dispersia, fidelitatea la locul de cuibărit etc., informații care
ne vor ajuta la conservarea speciei pe termen lung.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE
Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a desfășurat activități în
cadrul proiectului în 15 Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA)
în Câmpia de Vest a României.
Scopul principal a fost întărirea populației cuibăritoare de dumbrăvence și conservarea pe termen lung prin asigurarea locurilor de cuibărit. În
zona de proiect au fost identificate mai multe locuri de hrănire adecvate
pentru specia-țintă, în care nu s-au putut monta cuiburi artificiale din
cauza lipsei arborilor. În aceste locuri s-au montat 200 de stâlpi de 5 m,
pe care ulterior au fost montate cuiburile artificiale de tip D.
Pentru asigurarea locurilor de cuibărit naturale, adecvate pentru dumbrăvence, am plantat în 50 de locuri diferite, pâlcuri de plop cenușiu
(specie în care se vor putea face scorburi) pe suprafețe de 4 ari. Pentru
a fi protejate, plantațiile au fost împrejmuite cu stâlpi de lemn și plasă
tip antivânat.
În rețeaua de fermieri, bazată pe voluntariat denumită „Fermieri pentru
Dumbrăveancă”, au participat 40 de fermieri. Fiecare participant a primit puieți, gard, stâlpi de lemn, lemne T și cuiburi artificiale. În cadrul
întâlnirilor și a forumurilor organizate prin program, participanții au
avut ocazia să obțină informații despre metodele agricole ecologice.
Fermierii au primit ajutor, în mai multe cazuri, la plantarea și împrejmuirea puieților.

Șapte dumbrăvence din România au fost echipate cu transmițătoare satelitare. Cu ajutorul acestor dispozitive montate pe spatele păsărilor am
reușit să obținem date prețioase despre obiceiurile de migrație, rutele
parcurse, locurile de odihnă și cartierele de iernare. Pentru a opri tăierile
ilegale de arbori, pe trasee prestabilite, au fost inventariați toți arborii
potențiali adecvați pentru dumbrăvence. Aceștia au fost monitorizați lunar, iar tăierile ilegale depistate au fost raportate către autoritățile competente. În cadrul proiectului s-au realizat prezentări la peste 90 de școli
și au avut loc activități de informare și conștientizare, întâlniri, forumuri
și alte evenimente. În cadrul prezentărilor susținute pentru elevi s-a pus
accent pe importanța siturilor Natura 2000 și a locurilor de cuibărit ale
dumbrăvencelor: arbori solitari, aliniamente și pâlcuri de arbori bătrâni.
Pe raza localităților din cele 15 SPA-uri din zona de proiect au fost
montate 30 de panouri de informare. Situate cu precădere în centrele
localităților, în zone circulate, precum școli sau primării, panourile oferă informații celor interesați despre programul de conservare și specia-țintă în două limbi.

După proiectul LIFE

Multumiri

După încheierea proiectului, munca noastră nu se va opri. Continuăm
monitorizarea cuiburilor artificiale, în cadrul căreia voluntarii și angajații
parcurilor naționale verifică cuiburile de două ori pe an și inelează puii.

Ținem să mulțumim fondului EU LIFE Nature pentru sprijinul financiar și
moral pentru proiect (LIFE13/NAT/HU/000081), Ministerului Agriculturii,
angajaților partenerilor de proiect și tuturor voluntarilor care au depus
eforturi și au alocat timp pentru protejarea dumbrăvencelor în această
perioadă lungă.

Scopul final este ca populația de dumbrăvence să devină autosustenabilă, să cuibărească în cavitățile naturale din plantațiile realizate sau din
arborii scorburoși păstrați, fără să mai depindă de cuiburi artificiale.
Asigurăm diseminarea pe scară largă a rezultatelor profesionale legate
de metodele de gestionare a pajiștilor, plantelor invazive și a importanței zonelor de luncă.
Mortalitatea păsărilor cauzată de rețelele de medie tensiune sunt tratate ca o problemă de o importanță ridicată. Organizăm expoziții și susținem prezentări la evenimentele noastre. Continuăm activitățile din
planul de acțiune internațional și ne angajăm în pregătirea și întocmirea documentelor de importanță prioritară pentru conservarea faunei
și a habitatelor.
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