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ÎNAINTE DE PROIECT 

Cum a început totul?

Partea română a Dunării include aproape 140 de ostroave ce se întind pe o suprafaţă 
de 35.000 hectare şi găzduiesc, alături de bancuri de nisip, lacuri, mlaştini şi canale 
naturale, circa 30% din suprafaţa pădurilor naturale din lunca românească a Dunării. 
Ostroavele reprezintă adăpostul unor ecosisteme extrem de bogate, vitale pentru 
conservarea biodiversităţii în întregul bazin al Dunării.

Ostroavele Dunării reprezintă căminul unei 
diversităţi bogate de specii de plante şi animale, 
multe dintre ele fiind protejate la nivel naţional şi 
internaţional. Sute de specii de păsări cuibăresc, se 
hrănesc şi se odihnesc pe aceste ostroave în timpul 
perioadei de migraţie. Din păcate însă, valoarea şi 
frumuseţea acestor locuri sunt prea puţin cunoscute. 
Singurii care pun preţ pe ostroave sunt pescarii, care 
ştiu că în apropierea malurilor liniştite cantitatea de 
peşte este întotdeauna mai mare.

Pe parcursul ultimului deceniu, ostroavele au fost 
supuse mai multor tipuri de presiuni: 

• Înlocuirea pădurilor naturale de luncă cu 
plantaţii de plop hibrid, mult mai sărace în 
biodiversitate, dar considerate mult mai   
profitabile.

• Navigaţia şi în mod particular implementarea   
proiectelor legate de infrastructura pentru 
îmbunătăţirea navigaţiei, ceea ce generează   
eroziunea malurilor fluviului şi creează 
modificări ireversibile în morfologia acestuia.

• Speciile invazive, în mod deosebit amorfa  
(Amorfa fruticosa), un arbust asemănător cu 
salcâmul, care creşte mult mai rapid decât 
puieţii existenţi, sufocând astfel pădurea 
tânără şi  restul de plante.

Primii pași ai echipei de proiect, pe ostrovul Ciocănești
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Ce ne-am propus să obţinem în cadrul proiectului 

Obiectivul nostru a fost să protejăm şi să menţinem biodiversitatea bogată a ostroavelor Dunării, prin:

• Implementarea unui plan de management adecvat pentru pădurile naturale şi semi-naturale.

• Limitarea impactului negativ al navigaţiei.

• Contribuţii la implementarea Directivei Habitate şi a Directivei Păsări ale Uniunii Europene.

Proiectul nostru a acoperit opt ostroave din România situate în judeţul Călăraşi, între 
kilometrii 318 şi 411 ai Dunării: Albina, Haralambie, Ciocăneşti, Trămşani sau Pisica, 
Şoimu, Turcescu, Cianu Nou şi Fermecatu.

  

Starea ostroavelor înainte de implementarea proiectului: 

• Haralambie, Ciocăneşti şi Şoimu erau rezervaţii naturale.

• Albina, Trămşani (Pisica) şi Cianu Nou au avut parte de intervenţii umane minime, precum 
exploatarea pădurii naturale. 

• Turcescu şi Fermecatu au fost folosite pentru producţia de lemn, circa 50% din suprafaţă fiind 
acoperită cu plantaţii comerciale de plop hibrid. 

În timpul proiectului, toate cele opt ostroave au fost integrate în cinci situri 
Natura 2000.
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IMPLEMENTAREA
Proiectul s-a derulat între septembrie 2006 şi august 2010. Valoarea totală a fost de 567 953 
Euro, din care  283 977 au reprezentat contribuţia Uniunii Europene.

Proiectul a fost implementat printr-un parteneriat strategic între Agenţia de Protecţie a Mediului Călăraşi, în 
calitate de beneficiar, pe de o parte, şi WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, Direcţia Silvică Călăraşi, 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi Societatea Ornitologică Română, pe de altă parte.

Proiectul a inclus trei mari tipuri de activităţi, strâns legate de cele trei obiective principale.

1. Managementul adecvat al pădurilor naturale şi semi-naturale

Elaborarea planurilor de management pentru ostroave

Toate cele opt ostroave au fost incluse în cinci situri 
Natura 2000: 2 SCI - Olteniţa-Mostiştea Chiciu, 
Canaralele Dunării şi 3 SPA - Dunăre Olteniţa, 
Ciocăneşti Dunăre şi Dunăre Ostroave.

Au fost elaborate 8 planuri de management, rezultat al 
unui proces participativ în cadrul căruia au fost consultaţi 
factorii co-interesați: Direcţia Silvică Călăraşi, în calitate 
de administrator al pădurii, custozii siturilor Natura 2000 
şi 4 mânăstiri ce deţin proprietatea a 120 de hectare de 
pădure pe ostrovul Fermecatu.

Managementul Pădurilor

Au fost instalate 20 de platforme de cuibărit pentru vulturul codalb şi 20 pentru şoimul dunărean.

26 hectare de plop hibrid au fost înlocuite cu specii native, precum plopul alb şi salcia albă pe ostroavele 
Turcescu şi Fermecatu. Aceste 26 de hectare reprezintă 16% din totalul suprafeţei împădurite cu plop hibrid de 
pe ostroave, înainte de demararea proiectului.

S-au instalat panouri de avertizare pe ostroave, menţionând perioadele critice pentru cuibărirea 
păsărilor (din martie până în iunie), precum şi penalităţile pentru împuşcarea speciilor protejate de 
păsări. Direcţia Silvică Călăraşi a fost de acord să intensifice controalele în zonă şi să nu întreprindă 
vreo acţiune legată de despăduriri, care pot să producă deranj în timpul sezonului de cuibărire.

Au fost dezvoltate amenajamente silvice noi, care au inclus şi obiectivele proiectului nostru legate de 
reconstrucţia ecologică a pădurilor inundabile. De asemenea, ostroavele Şoimu, Haralambie şi Ciocăneşti, 
care erau deja rezervaţii naturale, au fost incluse, conform legislaţiei române, în grupa funcţională 
1.5C -  rezervaţii naturale destinate conservării unor medii de viaţă, a genofondului şi 
ecofondului forestier şi care sunt excluse de la orice activităţi de despădurire.

Mulţumită analizei cost-beneficiu realizată în cadrul proiectului, care s-a dovedit a fi în favoarea speciilor native 
de plante, au fost eliminate acele menţiuni din planurile de management, care făceau referire la posibilitatea 
înlocuirii pădurilor naturale cu cele de plop hibrid, astfel oferindu-se posibilitatea ca pădurea naturală să se 
regenereze. De asemenea, am evaluat potenţialul certificării FSC (Forest Stewardship Council) pentru Ocolul 
Silvic Călăraşi. A fost tăiată amorfa (Amorfa fruticosa), folosindu-se diferite metode de eradicare a acesteia, 
analizate în cadrul unui program de cercetare specific.
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Reprezentanții ICAS au întreprins mai multe etape de cercetare pe teren, 
pentru a realiza cartarea habitatelor.
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Investigaţii pe teren cu scopul de a completa informaţiile existente despre ostroave

Pe ostroave au fost identificate două habitate Natura 2000: 92A0 - Galerii de plop alb şi salcie albă şi 91F0 
- pădurile mixte ripariene de stejar brumăriu (Quercus robur), velniş (Ulmus laevis) şi ulm de câmp (Ulmus 
minor), frasinul comun (Fraxinus excelsior) sau frasinul de câmp (Fraxinus angustifolia).

De asemenea, au fost identificate 48 de specii de animale menționate în Anexele Directivei Păsări și ale 
Directivei Habitate, dintre care 29 sunt specii de păsări şi 11 sunt mamifere: liliacul comun (Myotis myotis), 
liliacul de fereastră (Vespetilio murinus), vidra (Lutra lutra), dihorul de casă (Mustela putorius) etc. În 2006 
a fost identificată o colonie mixtă de 200 de cormorani mici şi mari pe ostrovul Haralambie.

Au fost dezvoltate hărţi GIS pentru habitate, pâlcurile de plop negru, platformele instalate pentru vulturul codalb 
şi şoimul dunărean, cuiburile naturale de codalb şi colonia mixtă de cormorani de pe ostrovul Haralambie. Hărţile 
GIS au fost folosite pentru localizarea măsurilor de conservare şi pentru a demonstra existenţa eroziunii malurilor 
ostroavelor. Acest aspect ne-a oferit posibilitatea să solicităm Ministerului Transporturilor reglementarea distanţei şi 
a vitezei navelor care trec pe lângă ostroavele aflate sub regim de protecţie.

2. Limitarea impactului negativ al navigației

Proiectul a încercat să ofere soluţii pentru o navigaţie durabilă, care să reducă din efectele negative ale proiectelor 
de navigaţie, lucru ce reprezintă un motiv serios de îngrijorare la nivel european.  Ca urmare a presiunilor 
exercitate asupra factorilor de decizie, UE a solicitat beneficiarilor proiectelor ISPA să îmbunătăţească 
modalitatea de evaluare a impactului asupra mediului şi să pregătească un plan adecvat de monitorizare a 
mediului pentru proiectul Brăila-Călăraşi.

De asemenea, am reuşit să excludem ostrovul Ciocăneşti din proiectul de navigaţie Calafat – Silistra. Până în 
acest moment, niciunul dintre aceste proiecte nu a fost implementat.

O colonie mixtă de 200 de cormorani (mari și mici) a fost identificată pe ostrovul Haralambie, în 2006.
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3. Creșterea nivelului de conștientizare

Informaţii utile despre proiect, 
documente, rapoarte, concluzii 
din cadrul seminariilor, precum şi 
alte materiale de comunicare sunt 
disponibile pe site-ul proiectului: 
www.ostroaveledunarii.ro 

10 panouri de informare cu privire 
la proiectul LIFE au fost instalate în 
puncte cheie.

Peste 20 de evenimente publice, la care 
au participat peste 1000 de persoane, 
au fost organizate în Călăraşi, Bucureşti 
şi Borcea.

Ştirile legate de proiect s-au bucurat 
de interesul mass-mediei locale şi 
naţionale.

Pe parcursul proiectului au fost construite infrastructuri de vizitare: două turnuri de observare a păsărilor pe 
ostroavele Fermecatu şi Ciocăneşti şi o potecă de lemn pentru facilitarea ecoturismului, pe ostrovul Fermecatu.

Au fost realizate două pliante, un poster şi două broşuri denumite „Pădurile de luncă din România – trecut, 
prezent, viitor” şi „Flora şi fauna ostroavelor de pe Dunăre”. De asemenea, a mai fost produs şi un DVD care 
trece în revistă desfăşurarea proiectului.

Proiectul a oferit posibilitatea realizării documentarului „Ostrovul meu”, regizat de vedeta de televiziune 
Mihaela Rădulescu şi povestit de către Dani Oţil. Documentarul a fost vizionat în 10 şcoli şi licee şi a fost 
proiectat în cadrul festivalului de film Dakino în 2009 şi în cadrul festivalului de film pentru mediu, Planet 
Report, de la Cluj, în 2010. Tot în 2010, documentarul a fost distribuit în 54.000 de exemplare, împreună cu 
ediţia din luna iulie a revistei pentru copii Bioplanet.

A fost produs un ghid de bune practici pentru administrarea pădurilor din lunca Dunării, acesta fiind folosit ca 
şi suport pentru trei sesiuni de training cu experţi silvici şi alte persoane interesate de această problemă, din 
lungul Dunării.

Rezultatele proiectului, problemele întâmpinate precum şi lecţiile învăţate au fost făcute cunoscute în rândul a 
peste 100 persoane interesate şi experţi. Au fost organizate trei seminarii cu privire la măsurile de conservare 
luate pentru protejarea habitatelor şi speciilor de pe ostroave. Concluziile acestor seminarii sunt disponibile 
pe pagina de internet a proiectului.

Pentru a identifica cea mai bună abordare de a reduce efectele intensificării navigaţiei pe Dunăre şi pentru a 
promova alternative durabile la aceasta, a fost organizat un workshop internaţional la Ruse, în Bulgaria. Ca 
urmare a acestei întâlniri a rezultat o scrisoare de poziţie– „Salvaţi Dunărea, fluviul vieţii! Paşi către o navigaţie 
durabilă”, care a fost trimisă Comisiei Europene şi Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea.
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Pe 29 iunie 2009, 50 de tineri sportivi din Călărași au sărbătorit Ziua Dunării, reamintind 
tuturor că Dunărea este un fluviu viu și nu un coridor de transport.
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PROVOCĂRILE PROIECTULUI ŞI LECŢIILE 
PE CARE LE-AM ÎNVĂŢAT

Am întâlnit destul de multe provocări pe parcursul proiectului.
Unii dintre parteneri au fost implicaţi pentru prima oară într-un proiect european.

Partenerii din proiect aveau, de multe ori, viziuni diferite. De exemplu, experţii silvici erau orientaţi mai 
mult spre beneficiile economice, pe când ceilalţi parteneri au avut în vedere mai mult beneficiile de mediu.

Cooperarea între diferite sectoare – pentru a ajunge la un acord cu privire la reducerea vitezei navelor în 
apropierea ostroavelor, a fost necesar să purtăm discuţii cu Ministerul Transporturilor, organism ce este 
orientat mai mult economic.

Condiţiile meteorologice: în primii trei ani, seceta a afectat eforturile de refacere a pădurii inundabile, 
iar în ultimul an ne-am confruntat cu inundaţii neobişnuite. Pe viitor, ar trebui să se aibă în vedere forţa 
inundaţiilor de primăvară, atunci când vine vorba de orice activităţi de consolidare a malurilor sau de 
construire a unor infrastructuri pe ostroave.

Criza economică – a avut o influență asupra măsurilor de conservare prevăzute în planurile de management.

Cum am reuşit să ne îndeplinim obiectivele?
Prin perseverenţă şi o bună comunicare între parteneri, am reuşit să depăşim majoritatea provocărilor. Ca 
şi concluzie, problemele de mediu pot fi adresate mult mai eficient în condiţiile în care şi pieţele „verzi” se 
vor dezvolta în viitor şi dacă autorităţile statului oferă un sprijin solid, atât din punct de vedere legal, cât 
şi financiar. Din experienţă, putem afirma că silvicultorii au înţeles importanţa conservării habitatelor şi 
speciilor, dar că, în acelaşi timp, ei sunt nevoiţi să se întreţină, iar în momentul de faţă tăierea lemnului 
reprezintă principala lor sursă de venit.
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Numeroasele vizite comune în teren au îmbunătățit comunicarea dintre partenerii din proiect.
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REZULTATELE PROIECTULUI, PE SCURT
• Creşterea capacităţii pentru dezvoltarea de planuri de management pentru ostroavele Dunării
• Actualizarea bazei de date cu speciile care trăiesc pe ostroave
• Adoptarea unor măsuri de management pentru habitatele Natura 2000 din lungul Dunării Inferioare
• Reconstrucţia ecologică a 26 hectare de pădure naturală inundabilă
• Stoparea înlocuirii pădurilor naturale inundabile cu cele de plop hibrid
• Îndepărtarea speciilor invazive de pe 1,1 hectare de pădure inundabilă regenerată  natural
• Folosirea de noi metode pentru eradicarea amorfei
• Îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărit pentru vulturul codalb şi şoimul dunărean
• Iniţierea de activităţi pentru dezvoltarea ecoturismului pe ostroave
• Contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea comunicării dintre actorii interesaţi 

Pot şi alţii să facă lucruri asemănătoare?
O mare parte din munca desfăşurată în cadrul proiectului 
a reprezentat un exemplu pentru managerii care lucrează 
în conservare şi pentru ceilalţi actori interesaţi.

Ghidul de bune practici în silvicultură s-a dovedit a fi un 
instrument folositor pentru custozii siturilor Natura 2000 
din lungul Dunării, precum Direcţia Silvică Constanţa.

Experienţa reconstrucţiei ecologice a pădurilor inundabile 
poate fi folosită şi în alte zone protejate (insule şi zone dig 
–mal), acolo unde înlocuirea plantaţiilor de plop hibrid cu 
specii native va fi inclusă în planurile de management.

Rezultatele studiului şi experienţa legată de limitarea 
invaziei amorfei pot fi aplicate şi în cazul altor lunci 
inundabile.

Informaţiile culese despre modul de funcţionare a 
ostroavelor şi beneficiile existente au fost folosite în 
dezvoltarea unui model 3D de zone umede în cadrul 
unui alt proiect LIFE. Mai mult decât atât, rapoartele 
realizate pe parcursul proiectului sunt considerate de 
referinţă în cadrul etapei de analiză de impact atunci 
când vine vorba de dezvoltarea anumitor proiecte în 
zonă, precum balastierele.

Reducerea vitezei navelor în apropierea ostroavelor poate 
fi aplicată şi în alte zone de pe Dunăre, cu scopul de a 
reduce fenomenul eroziunii acolo unde el este prezent. În cadrul proiectului au fost instalate 20 de platforme de cuibărit pentru 

vulturul codalb şi alte 20 pentru şoimul dunărean.
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CE SE VA ÎNTÂMPLA DUPĂ 
ÎNCHEIEREA PROIECTULUI?
Măsurile de conservare prevăzute în planurile de management pentru ostroave vor fi incluse în 
planurile de management ale siturilor Natura 2000 care acoperă ostroavele din proiect. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi şi Direcţia Silvică Călăraşi vor menţine platformele de cuibărit
pentru păsări şi infrastructura turistică de pe ostroave.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, WWF şi Direcţia Silvică Călăraşi vor continua să monitorizeze 
măsurile de conservare deja implementate.

Direcţia Silvică Călăraşi va continua să înlocuiască 
puieţii uscaţi pe suprafeţele unde s-a realizat 
reconstrucţia pădurii naturale de luncă, până când 
pădurea va fi în siguranţă.

Judeţul Călăraşi va include în planurile viitoare de 
dezvoltare a turismului obiectivele şi activităţile 
propuse în strategia noastră pentru ecoturism din 
zona ostroavelor.

Ocolul Silvic Călăraşi va urma procedura de 
certificare FSC, imediat ce va găsi resursele 
financiare necesare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, Direcţia 
Silvică Călăraşi şi WWF vor continua să comunice 
valoarea deosebită a ostroavelor.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi,  Direcţia 
Silvică Călăraşi, WWF şi custozii siturilor Natura 
2000 care includ ostroavele vor continua eforturile 
de lobby către autorităţile centrale pentru eliminarea 
acelor aspecte din legislaţie care se află în contradicţie 
cu anumite măsuri de conservare. Toate acestea au ca 
scop o mai bună reflectare a siturilor Natura 2000 în 
legislaţia economică şi acordării de finanțare pentru 
ariile protejate şi pentru schemele de plăţi pentru 
serviciile de mediu.

Site-ul proiectului va fi menţinut, iar în situaţia în care vor fi identificate surse de finanţare, acesta va fi 
actualizat, noutăţile venind în completarea eforturilor actuale.
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Natură sălbatică pe ostrovul Haralambie - viziunea proiectului pentru 
toate cele 8 insule


