
MĂSURI MINIME DE CONSERVARE A HABITATELOR ŞI SPECIILOR DE
INTERES COMUNITAR DIN CADRUL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ

AVIFAUNISTICĂ ROSPA0041 – ELEŞTEELE IERNUT-CIPĂU

I. Măsuri generale

Habitate acvatice:

 Nu se vor taluza malurile apelor (curgătoare sau stătătoare) din interiorul Ariei (doar cu
anumite excepţii, cum ar fi cazul alunecărilor, sau digul lacului de acumulare) şi nu se
vor întreprinde alte măsuri specifice de regularizare prin tăierea meandreor, curbelor
naturale ale râului Mureş, betonarea fundului sau a malurilor;

 Se interzic intervenţiile negative asupra habitatelor umede (desecări, drenări,
regularizări);

 Nu se vor depozita deşeuri pe malurile zonelor umede;
 Spălatul (vehicule, rufe, recipiente, etc.) şi utilizarea de detergenţi în apele din interiorul

Ariei este interzis;
 Scăldatul în bălţi sau îmbăierea aninalelor (ovine, bovine) este interzis;
 Nu se va înlătura vegetaţia lemnoasă (arbori şi arbuşti) de pe malurile apelor curgătoare;
 Cositul pe diguri poate fi reglementat de asemenea de către Custode;
 Se interzice pescuitul sportiv din bărci şi accesul persoanelor neautorizate (în afara

angajaţilor fermelor piscicole şi personalul Custodelui) pe bălţile din Arie;
 Pescuitul sportiv se face exclusiv de pe mal, şi doar din standurile amenajate în acest

scop;
 Balastiere pot fi deschise doar cu acordul scris şi respectând condiţiile impuse de

Custodele sitului. Nu se vor efectua excavări în perimetrul Ariei.

Habitate de tufărişuri, pajişti şi păşuni:

 Se interzice cu desăvârşire incendierea vegetaţiei verzi sau uscate în orice perioadă a
anului;

 Se interzice plantarea speciilor de plante invazive sau neautohtone;
 Se va practica păşunatul extensiv, cu numărul de animale optim, rezultat din capacitatea

de suport a păşunilor. Supra- şi subpăşunatul vor fi permise doar pentru perioade limitate,
doar cu acordul scris şi avizul Custodelui, şi doar în cazuri particulare (ex. reconstrucţie
ecologică de habitate);

 Păşunatul se efectuează în perioada 01 aprilie şi 30 noiembrie inclusiv, a fiecărui an. În
afara acestei date prezenţa animalelor domestice pe păşuni este interzisă;



 Nu se admite accesul vehiculelor de tip off-road (ATV, motociclete cross) sau a maşinilor
de teren în zonele în care nu există drum de acces amenajat (cel puţin drum pietruit sau
drum de pământ, folosit regulat);

 Îndepărtarea tufărişului se va realiza în perioada 1 septembrie-28 februarie, doar cu
acordul Custodelui;

 Este interzisă depozitarea pe pajişti a deşeurilor de orice natură;
 Nu se vor folosi ierbicide, pesticide, amendamene, îngrăşăminte chimice sau substanţe de

protecţie a plantelor. Îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate
până la echivalentul a maxim 30 kgN/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după
retragerea apelor de primăvară. Se va interzice folosirea mustului de gunoi de grajd;

 Se interzice cu desăvârşire transformarea pajiştilor, fânaţelor şi a păşunilor în terenuri
agricole sau alte destinaţii;

 Se vor încuraja iniţiativele de schimbare a folosinţei terenurilor arabile spre pajişti,
habitate acvatice sau alte tipuri de habitate prielnice managementului;

 Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul Custodelui. Nu se vor
construi alte clădiri sau construcţii decât adăposturi necesare animalelor şi personalului
însoţitor, cu aprobarea prealabilă a Custodelui;

 Amplasarea de imobile şi orice fel de construcţii în perimetrul Ariei este posibil doar cu
acordul scris al Custodelui;

 Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de doua săptămâni de la retragerea
apelor;

 Se va respecta numărul de câini de la stâne conform prevederilor legale;
 Nu se va afecta regimul hidrologic al pajiştilor prin drenare, desecare.

Habitate transformate şi terenuri agricole:

 Pe teritoriul Ariei este permisă numai cultivarea terenurilor arabile existente şi cultivate
ca atare la data înfiinţării Ariei;

 Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic pe întreg
teritoriul Ariei;

 Se interzice construcţia clădirilor sau de alte construcţii şi amplasamente în zone agricole
de orice fel fără aprobarea Custodelui;

 Nu se încurajează folosirea de îngrăşăminte chimice, amendamente şi substanţe de
protecţie a plantelor. Nu se vor folosi fertilizanţi şi pesticide;

 Îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate până la echivalentul a
maxim 90 kg/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de primăvară.
Se va interzice folosirea mustului de gunoi de grajd;

 Se interzice incendierea vegetaţiei şi a resturilor vegetale de orice fel pe tot parcursul
anului;



 Se vor păstra arborii solitari sau pâlcurile de arbori sau tufe existenţi între parcelele
agricole, la fel şi aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea acestora;

Alte prevederi şi restricţii

 Deteriorarea a oricărei clădiri sau construcţii (case, depozite, turn de observaţie, WC etc.)
aflate pe perimetrul Ariei este strict interzisă;

 Accesul cu autovehicule pe malul bălţilor şi pe diguri este posibil doar în zonele marcate
în acest scop;

 Folosirea aparatelor electronice acustice (casetofon, CD player) sau celor luminoase
(reflectoare) în perimetrul sitului este strict interzisă;

 Fiecare pescar este obligat ca după încheierea partidei de recreere sau de pescuit să
colecteze şi să transporte toate deşeurile rezultate în urma staţionării lui pe malul bălţilor;

 Aruncarea în apă a orice fel de deşeuri, abandonarea pe mai a firelor de pescuit (damil)
este strict interzisă;

 Înfiinţatea a unor noi linii de electricitate, amplasarea de antene de telefonie mobilă,
calbe, conducte de gaze etc. se pot efectua doar cu acordul Custodelui.

II. Măsuri specifice avifaunei de interes comunitar

Nr.
crt. Cod Denumirea speciei Măsuri de conservare

1 A229 Alcedo atthis (Pescăraş
albastru)

- se interzice deversarea în ape
curgătoare a deşeurilor lichide de orice
fel;

- se interzice depozitarea deşeurilor pe
marginea apelor;

- se interzice excavarea de balast sau
pietriş din albia porţiunii Mureşului
care se află în perimetrul sitului;

- se interzice excavarea nisipului, argilei
sau a loesului din malurile apelor.
Excepţii fac cazurile care urmăresc
reconstrucţia sau crearea unor habitate
propice speciilor săpătoare de galerii,
cu acordul Custodelui;

- se interzice cu desăvârşire
consolidarea, betonarea malurilor, fără
acordul Custodelui.



2. A029 Ardea purpurea (Stârc roşu) - evitarea reducerii suprafeţelor de stuf
existente fără aprobarea Custodelui;

- interzicerea completă a incendierii
stufului şi a vegetaţiei pe toată
perioada anului pe toată suprafaţa
Ariei;

- evitarea deranjului uman în perioada
de reproducere;

- interzicerea completă a utilizării
pesticidelor în Arie

3 A021 Botaurus stellaris (Buhai de
baltă)

- se va interzice înlăturarea stufului
format lângă zone umede, şi se va
păstra stuful vechi, din anii anteriori în
bălţile, canalele şi lacurile din Arie;

- se va interzice incedierea miriştii,
incendierea sau tăierea stufului şi a
oricărei alte zone cu vegetaţie;

- în cazul curăţirii canalelor cu apă
permanentă sau temporară, aflate în
perimetrul Ariei, se va anunţa în
prealabil şi în mod obligatoriu
Custodele.

4. A081 Circus aeruginosus (Erete de
stuf)

- interzicerea completă a utilizării
pesticidelor în Arie;

- se va interzice înlăturarea stufului
format în perimetrul Ariei. Încurajarea
păstrării stuful vechi, din anii anteriori
pe toată suprafaţa Ariei;

- în cazul stabilirii pentru cuibărit a
speciei în lan de cereale, se va anunţa
în timpul cel mai scurt Custodele în
vederea luării măsurilor necesare. În
astfel de cazuri se va trece la amânarea
recoltării cerealelor sau găsirea unor
altfel de soluţii de către Custode;

- se va interzice incedierea miriştii,
stufului, şi a oricărei alte zone cu
vegetaţie, pe întreaga suprafaţă a Ariei
şi în orice perioadă a anului; în cazul
curăţirii canalelor cu apă permanentă
sau temporară, aflate în perimetrul



Ariei, se va anunţa în prealabil şi în
mod obligatoriu Custodele.

5. A082 Circus cyaneus (Erete vânăt) - se va interzice incendierea miriştii, a
stufului sau a diferitelor resturi
vegetale de pe terenuri agricole, în
orice perioadă a anului.

6. A196 Chlidonias hybridus
(Chirighiţă cu obraz alb)

- în cazul stabilirii speciei pentru
cuibărit, se va interzice înlăturarea
vegetaţiei acvatice natante de pe apele
din Arie;

A022 Ixobrychus minutus (Stârc
pitic)

- se va interzice înlăturarea stufului
format lângă zone umede, şi se va
păstra stuful vechi, din anii anteriori în
bălţile, canalele şi lacurile din sit;

- se va interzice incedierea miriştii,
incendierea sau tăierea stufului şi a
oricărei alte zone cu vegetaţie;

- în cazul curăţirii canalelor cu apă
permanentă sau temporară, aflate în
perimetrul sitului, se va anunţa în
prealabil şi în mod obligatoriu
Custodele.

7. A023 Nycticorax nycticorax (Stârc
de noapte)

- se interzice recoltarea crengilor de
sălcii de pe malurile bălţilor şi
înlăturarea vegetaţiei lemnoase de pe
malul apelor;

- se interzice cu desăvârşire
consolidarea, betonarea malurilor;

- în perimetrul Ariei este obligat să se
ofere în permanenţă loc de cuibărit
adecvat pentru stabilirea coloniilor de
stârci;

- se interzice cu desăvârşire
îndepărtarea arborilor (mai ales a
sălciilor) de pe perimetrul întregului
sit;

- se interzice deranjul de orice fel în
vecinătatea coloniilor. Este indicat
înfiinţarea unei zone tampon în jurul
coloniei de către Custode, unde se vor
restricţiona unele activităţi;



- utilizarea reflectoarelor pe timp de
noapte este interzisă;

- nu se va admite nici un fel de deranj
provocat de către aparate acustice
(muzică) pe timp de noapte;

- curăţirea canalelor se va face doar în
perioade prestabilite de către Custode.

8. A026 Egretta garzetta (Egretă
mică)

- se interzice recoltarea crengilor de
sălcii de pe malurile bălţilor şi
înlăturarea vegetaţiei lemnoase de pe
malul apelor;

- se interzice cu desăvârşire
consolidarea, betonarea malurilor;

- în perimetrul Ariei este obligat să se
ofere în permanenţă loc de cuibărit
adecvat pentru stabilirea coloniilor de
stârci;

- se interzice cu desăvârşire
îndepărtarea arborilor (mai ales a
sălciilor) de pe perimetrul Ariei;

- se interzice deranjul de orice fel în
vecinătatea coloniilor;

- utilizarea reflectoarelor pe timp de
noapte este interzisă;

- nu se va admite nici un fel de deranj
provocat de către aparate acustice
(muzică) pe timp de noapte;

- curăţirea canalelor se va face doar în
perioade prestabilite de către Custode.

9. A151 Philomachus pugnax (Bătăuş) - nu se vor taluza malurile apelor din
interiorul Ariei (doar cu anumite
excepţii, cum ar fi cazul alunecărilor,
sau digul lacului de acumulare);

- betonarea fundului apelor şi a
malurilor este interzisă;

- se interzic intervenţile negative asupra
habitatelor umede (desecări, drenări,
regularizări);

- nu se vor depozita deşeuri pe malurile
zonelor umede;

- spălatul (vehicule, rufe, recipiente,



etc.) şi utilizarea de detergenţi în apele
din interiorul Ariei este interzis;

- în perioada migraţiei de toamnă
(august-noiembrie) şi de primăvară
(martie-mai) trebuie asigurate în
perimetrul Ariei suprafeţe nămoloase
suficient de mari, porţiuni secate sau
cu apă stătătoare de mică adâncime
(max. 5-10 cm) în vederea favorizării
procurării de hrană a speciei.

10 A166 Tringa glareola (Fluierar de
mlaştină)

- nu se vor taluza malurile apelor din
interiorul Ariei (doar cu anumite
excepţii, cum ar fi cazul alunecărilor,
sau digul lacului de acumulare);

- betonarea fundului apelor şi a
malurilor este interzisă;

- se interzic intervenţile negative asupra
habitatelor umede (desecări, drenări,
regularizări);

- nu se vor depozita deşeuri pe malurile
zonelor umede;

- spălatul (vehicule, rufe, recipiente,
etc.) şi utilizarea de detergenţi în apele
din interiorul Ariei este interzis;

- în perioada migraţiei de toamnă
(august-noiembrie) şi de primăvară
(martie-mai) trebuie asigurate în
perimetrul Ariei suprafeţe nămoloase
suficient de mari, porţiuni secate sau
cu apă stătătoare de mică adâncime
(max. 5-10 cm) în vederea favorizării
procurării de hrană a speciei.


