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Ghid pentru evaluarea proieCtelor 
de dezvoltare parCuri eoliene

REZUMAT

Având în vedere sporirea numărului conflictelor din-
tre proiectele de dezvoltare a parcurilor eoliene și spe-
ciile de animale sălbatice, printre care și populații ale 
unor specii periclitate, unul din scopurile proiectului 
LIFE Nature – conservarea șoimului dunărean (NAT/
HU/000384) a fost acela de a studia această problemă în 
raport cu specia țintă, utilizând tehnologie de vârf, și de 
a recomanda soluții pentru rezolvarea acestora. În ulti-
mele decenii, populația europeană de şoim dunărean 
s-a restrâns mai ales în zonele de șes în Europa Centrală 

și de Est. Având în vedere potențialul de energie eoliană 
și zonele de reproducere a şoimului dunărean, în Româ-
nia zonele conflictuale sunt în special Câmpia de Vest și 
Dobrogea. 

Studiul referitor la deplasările şoimilor dunăreni a dus 
la unele concluzii și recomandări care, probabil nu sunt 
strict specifice doar pentru această specie, ele sunt apli-
cabile şi în cazul altor specii.

1. Locul amplasării parcurilor eoliene constituie cel mai important factor care trebuie avut în vedere pentru a evita 
un conflict între șoimul dunărean și parcurile eoliene. S-a demonstrat că, parcurile eoliene duc la pierderea habi-
tatului pentru speciile care au tendința de a evita turbinele. Cu cât sunt mai mari parcurile eoliene, și turbinele 
aşezate mai des, cu atât mai probabil zona va fi evitată de şoimul dunărean, chiar dacă ar fi optimă pentru această 
specie. 

2. În cazul în care, amplasarea unui parc eolian afectează, inevitabil, teritoriul șoimului dunărean, turbinele eoliene 
trebuie amplasate într-un mod care să provoace cea mai mică pierdere a habitatului și să prezinte cel mai mic 
risc de coliziune. 

3. Distanța sigură la care trebuie amplasate turbinele eoliene faţă de cuiburile şoimului dunărean nu poate fi una 
generală, fiecare caz trebuie analizat în parte, deoarece trebuie luate în considerare mai multe variabile locale: 
densitatea populației de şoimi din zonă, calitatea habitatului, disponibilitatea bazei de hrană, utilizarea terenu-
rilor, eventualele schimbări în utilizarea terenurilor în viitor, aşezarea parcului eolian faţă de cuiburi și față de 
principalele terenuri de vânătoare folosite de specie. 

4. Cu toate că nu a fost observat niciun caz de coliziune în timpul perioadei de studiu, posibilitatea unui astfel de 
eveniment nu poate fi exclusă, dacă şoimul dunărean cuibăreşte în zona parcului eolian. Riscul crește în special în 
cazul păsărilor tinere. Prin urmare, trebuie luată în considerare limitarea funcţionării parcurilor eoliene existente, 
chiar oprirea turbinelor în perioada când puii de şoimi încep să zboare. 

5. În ceea ce privește transportul energiei electrice, liniile de înaltă tensiune trebuie introduse subteran pentru a 
nu atrage şoimul dunărean pe stâlpii de înaltă tensiune din preajma turbinelor, aceștia constituind cei mai înalți 
culmi de pândă pentru șoimi în zonele de câmpie. Atragerea păsărilor în apropierea turbinelor eoliene creşte 
şansa de coliziune, în special în cazul păsărilor tinere. 
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6. Conform altor studii, creșterea vizibilității turbinelor eoliene este o temă de discuție. Vopsirea paletelor în culori 
contrastante sau cu vopsea fluorescentă poate ajuta păsările să considere turbinele eoliene un pericol, evitân-
du-le.

În planificarea parcurilor eoliene, sunt importante și s-au 
folosit cu succes cunoştinţele actuale despre specii şi riscu-
rile specifice zonei. Pentru alegerea celei mai bune soluții, 
este necesară combinarea cercetării aplicative cu evaluarea 

strategică de mediu și ulterior evaluări ale impactului asu-
pra mediului care să analizeze cerințele speciilor și caracte-
risticile specifice siturilor propriu zise.

INTRODUCERE

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă, în creș-
tere rapidă, atât în zonele terestre, cât și în zonele marine. 
Până în prezent, Europa și Statele Unite sunt lideri în dez-
voltare, dar și Asia, America de Sud și Africa sunt zone în 
care dezvoltarea energiei eoliene este în expansiune rapidă. 
Energia eoliană poate fi definită ca energie cinetică a curen-
ților de aer. Principala metodă de exploatare a energiei eoli-
ene este prin producerea de energie electrică cu turbine. 
Producția comercială de energie electrică, prin intermediul 
turbinelor eoliene, a fost disponibilă numai de la începutul 
anilor 1970, ca urmare a progreselor tehnologice și a spriji-
nului guvernelor. 

Turbinele eoliene moderne au evoluat față de predeceso-
rii mai mici și utilizează tehnologie sofisticată care vizează 
îmbunătățirea eficienței şi, în mare parte, au la bază ace-
eaşi formă. Modelul cel mai frecvent folosit la turbine eoli-
ene comerciale are un generator cu axă orizontală, găzduit 
într-o nacelă situată pe vârful unui turn vertical și trei pale 
care se rotesc în plan vertical. Nacela se poate roti pe turn, 
asigurând îndreptarea palelor întotdeauna în direcţia vân-
tului. În prezent, noi tipuri sunt în curs de dezvoltare, cum 
ar fi turbinele cu axă verticală (www.windcraftdevelopment.
com) și turbine zburătoare. Pentru că aceste tipuri de tur-
bine nu au ajuns încă în faza de producție comercială, revi-
zuirea actuală se concentrează asupra modelelor obișnuite. 

Pe măsură ce a avansat tehnologia, s-au schimbat și dimen-
siunea și puterea generatoarelor turbinelor eoliene. Acest 
lucru a fost, în mare măsură, determinat de cerinţe econo-
mice. Pentru a produce aceeași cantitate de energie elec-
trică a fost nevoie de mai puţine turbine cu capacitate mai 
mare, în locul turbinelor mai mici şi mai numeroase. Turbi-
nele eoliene tipice au crescut de la un rotor cu diametru de 
17 m (75 kW) în anii 1980, la 70 m (1,5 MW) în anii 2000, la 125 

m (5 MW) în anul 2010. Sunt deja planuri pentru construirea, 
în viitor, a unor turbine de 250 m în diametru (15 MW). Odată 
cu creşterea diametrului rotorului crește şi înălțimea turnu-
lui; înălțimea nacelei a ajuns de la 25 m deasupra solului 
în anii 1980, la 70 m în anii 2000 și la 125 m în 2010. Deși 
înălțimea nacelei a crescut, acest lucru fiind relativ, mări-
mea rotorului a ajuns mai aproape de sol la unele turbine 
moderne decât la modelele mai vechi. 

Turbinele eoliene pot fi amplasate izolat sau în grupuri, 
cunoscute sub numele de parcuri eoliene. Parcurile eoliene 
urmează o varietate de modele, care sunt, în mare măsură, 
dictate de peisaj și cerinţe economice. Există o distanță 
minimă care se păstrează între două turbine.

Parcurile eoliene terestre pot fi alcătuite din mai multe sute 
de turbine, deși sunt, de obicei, mai mici decât parcurile 
eoliene maritime. Tehnologia energiei eoliene maritime 
este relativ nouă, în comparație cu energia eoliană teres-
tră. Parcurile eoliene maritime sunt formate din mai multe 
sute de turbine, din motive economice, în special în ceea ce 
privește construcția și întreținerea lor. Un avantaj al parcu-
rilor eoliene maritime este folosirea turbinelor mai mari și 
utilizarea resurselor eoliene de calitate, în timp ce un dez-
avantaj este constituit de distanța mare faţă de piața de 
desfacere. 

Ca și în cazul altor tehnologii de energie regenerabilă, ener-
gia eoliană are potențialul de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră și este considerată ca având un impact relativ 
mic asupra mediului. Cu toate acestea, pe măsură ce numă-
rul de planuri pentru noi parcuri eoliene crește, împreună 
cu dimensiunea lor, efectele potențiale asupra mediului și 
asupra sistemelor ecologice pot crește, la rândul lor, și pot 
apărea noi probleme. Impactul potențial al parcurilor eoli-

www.windcraftdevelopment.com
www.windcraftdevelopment.com
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ene asupra sistemelor ecologice include pierderea habita-
tului (din cauza deranjului sau chiar abandonarea habitate-
lor), efectul de barieră şi mortalitatea directă prin coliziune. 
Sunetele subacvatice în timpul construcției parcului eolian 
și câmpurile electromagnetice au fost constatate ca poten-
ţiali factori negativi pentru viața marină. În acelaşi timp, 
beneficiile pentru fauna sălbatică includ utilizarea structu-
rii subacvatice ca recife artificiale și locuri de reproducere 
protejate. 

planificarea parcurilor eoliene și impactul 
acestora asupra faunei 

În multe țări, energia eoliană este o sursă de creștere rapidă 
a energiei din surse regenerabile. Creșterea producției de 
energie prin intermediul energiei eoliene duce la o creștere 
de parcuri eoliene terestre şi maritime. Europa este lider, 
atât în dezvoltarea parcurilor terestre, cât şi a celor mari-
time. La scară comercială, în prezent, în America de Nord 
şi de Sud nu există energie eoliană maritimă, însă capaci-
tatea de generare a energiei eoliene terestre în America de 
Nord este mai mare de 50.000 MW și se așteaptă să crească 
(Pagel et al. 2013). Guvernele au început să elaboreze stra-
tegii energetice eoliene naționale și programe de cercetare, 
obiectivul fiind creșterea producţiei de energie din surse 
regenerabile. Pe lângă producția energiei eoliene soco-
tită în megawați, mai multe țări au început monitorizarea 
proiectelor pilot și au formulat legislația potrivită pentru 
exploatarea energiei eoliene luând în considerare și inte-
resele faunei. De asemenea, anumite organizații neguver-
namentale au publicat rapoarte și ghiduri. Câteva exemple 
sunt prezentate în Tabelul 1.

impactul 

Parcurile eoliene au impact asupra multor specii migra-
toare atât în faza de construcție, în ceea ce privește pier-
derea habitatului, deranjul sau degradarea habitatului, 
precum și în faza de exploatare, prin mortalitate directă 
și deranj (degradarea habitatului). Speciile migratoare, în 
cazul cărora impactul este probabil să apară, includ lili-
eci, mamifere terestre și marine, păsări, pești, crustacee și 
calmari, despre care discutăm în detaliu mai jos. Nu este 
aşteptat vreun impact direct asupra reptilelor și insectelor, 
acestea fiind excluse din analiză. 

Se observă însă diferențe substanțiale în funcție de specie. 
De exemplu, vulturii din Spania (Tarifa) se ciocnesc, în mod 
frecvent, de turbine aflate pe rutele de migrație ale aces-
tora, sau în zonele de hrănire, în timp ce alte specii de răpi-
toare, cum ar fi acvila mică (Aquila pennata) sunt mai puțin 
afectate. De asemenea, riscul de coliziune pentru gâşte este 
mult mai mic în comparație cu rațe sălbatice. Dintre speciile 
zburătoare, liliecii sunt cei mai expuşi riscului de coliziune. 
Analizând aceste aspecte reiese că, nu pot fi trase conclu-
zii generale privitoare la impactul turbinelor eoliene asupra 
speciile migratoare, acesta fiind specific zonelor și speciilor 
din regiunile respective. 

Până în prezent, exemplele cu consecințe grave la nivelul 
populațiilor locale, regionale sau internaționale sunt rare. 
Cel mai izbitor este impactul asupra vulturilor. În cazul  
populației de gaie roşie (Milvus milvus) din Germania, există 
indicii asupra unui impact la nivelul populației. Toate aceste 
cazuri sunt legate de numărul mare de turbine eoliene exis-
tente în prezent. În cazul în care numărul de parcuri și tur-
bine crește, impactul la nivel de populaţie la anumite specii 
migratoare ar putea deveni semnificativ. În prezent, o mai 
bună înțelegere a acestei probleme este o responsabilitate 
majoră la nivel internațional, în special în cazul păsărilor 
și al liliecilor. S-au luat primele măsuri pentru a modela și 
a evalua efectele asupra traseelor de migraţie și populații 
pe care le-ar putea genera parcurile eoliene maritime din 
Marea Nordului, pe unde trec importante căi de migraţie 
utilizate de numeroase specii de păsări.

Faza de construcție 

Efectele în timpul construcției parcului eolian sunt simi-
lare cu efectele altor proiecte de construcții și includ mor-
talitatea, pierderea și tulburarea habitatului. Nivelul și 
durata efectelor  variază în funcție de factorii ecologici și 
de mediu, precum locația, sincronizarea, durata, intensi-
tatea și dimensiunea proiectului respectiv de tehnicile de 
construcție și eventualele măsuri aplicate în vederea redu-
cerii impactului. Deși faza de construcție este, în general, 
mult mai scurtă decât perioada de exploatare a unui parc 
eolian, activitatea poate fi mai intensă în timpul construc-
ției și reacţiile pot fi mai evidente. Statisticile oferite de Aso-
ciația Europeană pentru Energie Eoliană (EWEA), arată că, 
timpul de construcție, pentru un parc eolian terestru, poate 
fi între două luni în cazul unui parc eolian de 10 MW și şase 
luni pentru un parc eolian de 50 MW. Construcţia parcurilor 
eoliene maritime, care sunt, în general, mai mari, această 
perioadă poate dura până la câțiva ani. 
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Deși detaliile tehnice privind parcurile eoliene specifice vari-
ază, construcția implică crearea unei fundaţii pe care este 
montat turnul şi, după aceasta, rotoarele sunt ridicate în 
poziția de lucru. Practicile de construcție variază între par-
curile eoliene terestre și maritime, mai ales în ceea ce pri-
vește construirea de fundații și, în mare parte, variațiile sunt 
cauzate de diferențele de mediu și substrat. În mediul teres-
tru, fundațiile sunt construite, în primul rând, din beton pe 
care este fixat turnul, iar în cel maritim fundațiile sunt con-
struite din piloni care sunt fixați în substrat. În mediu acva-
tic, se folosesc și fundații plutitoare, ancorate sau de sine 
stătătoare, în acest fel fiind eliminată necesitatea de a fixa 
piloni în substrat.

Mortalitatea și efectele fiziologice 

Mortalitatea, ca un rezultat direct al construirii unui parc, 
este de așteptat să fie extrem de localizată și restrânsă pen-
tru speciile sedentare sau în cazul speciilor care se depla-
sează puţin. Alte specii care pot fi afectate sunt mamiferele 
marine şi peştii care pot suferi răni sau chiar pot muri ca 
urmare a undelor de șoc generate în timpul operațiunilor 
(Haelters et al. 2013 Lindeboom et al. 2011). Aceste efecte pot 
fi atenuate prin sunete de avertizare, cu scopul de a speria 
animalele şi de a le ţine departe de zona de construcţie, 
înainte de începerea activităţii de introducere a pilonilor în 
substrat (Lindeboom et al. 2011).

pierderea habitatului

Construcția instalațiilor noi pentru producerea energiei 
eoliene pot duce la pierderea habitatelor folosite pentru 
reproducere, în perioada de post-reproducere, ca zone de 
odihnă în timpul migrației (stop-over site) precum şi a zone-
lor de iernat. Acest efect este local, dar impactul mai multor 
construcţii este cumulativ şi poate produce pierderi semni-
ficative de habitate importante pentru pasări. 
Parcurile eoliene terestre sunt, de obicei, poziționate 
în habitate deschise, pierderea habitatelor închise fiind 
limitată. În unele cazuri, la construirea căilor de acces se 
schimbă componenţa cantitativă şi calitativă a florei şi fau-
nei locale, prin aceasta scăzându-se disponibilitatea hranei 
pentru alte specii. Cu toate acestea, modificările de habitat 
care pot fi nepotrivite pentru o anumită specie, pot îmbu-
nătăți, în schimb, calitatea habitatului pentru alta. În afară 
de pierderea directă a habitatului, ca urmare a realizării 
structurilor eoliene (turbinele eoliene, cablurile, clădirile 
aferente etc.), parcurile eoliene pot cauza pierderea tem-
porară a habitatului, prin prezența utilajelor sau a construc-
țiilor de drumuri de acces. Amploarea și durata efectelor va 
depinde în mare măsură de tipul habitatului și capacitatea 
sa de regenerare. 

PLaniFicaRea PaRcuRiLoR eoLiene Și imPactuL aceStoRa aSuPRa Faunei

Habitatul şoimului dunărean (foto: mátyás Prommer )
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Șoimul dunărean (Falco cherrug)

Specia are o arie de răspândire largă în regiunea palearc-
tică, din Europa de Est până la vestul Chinei. Populaţia 
la nivel mondial este estimată la cca. 12.800–30.800 de 
exemplari adulți, bazată pe estimări naţionale ale popu-

laţiilor, ceea ce exprimat în perechi ajunge la totalul cca. 
6.400–15.400 de perechi. Este adaptat pentru a vâna razant 
asupra solului, în terenuri deschise, combinând accelerarea 
rapidă cu o mare manevrabilitate, fiind astfel specializat pe 
rozătoare terestre, diurne, de talie medie (mai ales popân-
dăi Spermophilus), pe care le vânează în habitate ierboase 

Dezvoltarea parcurilor eoliene și siturile Natura 2000 (Comisia Europeană): 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf 
Surse de energie regenerabile și conservarea biodiversității: 
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Inf_10_2_1_Renewable_Energy_Tech_Deployment_Eonly.pdf 
Parcuri eoliene și conservarea biodiversității (Guvernul Irlandei): 
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1633,en.pdf 
Ghid de dezvoltare a parcurilor eoliene terestre (US Fish and Wildlife Service): 
http://www.fws.gov/windenergy/docs/weg_final.pdf

ȘoiMul dunĂrean Și  
parCurile eoliene

REZULTATELE STUDIILOR PRIVIND UTILIZAREA 
HAbITATULUI DE CăTRE şOIMUL DUNăREAN ÎN 
CADRUL PROIECTULUI LIFE LIFE09NAT/HU/000384

intRoduceRe

energia eoliană în românia

Energia eoliană este considerată ca fiind o sursă nelimi-
tată de energie regenerabilă. Prin urmare, sunt planificate 
parcuri mai multe și mai mari, peste tot în lume, inclusiv 
în România. Cu toate acestea, impactul parcurilor eoliene, 
așa cum este discutat mai sus, nu are doar efecte pozitive. 
Tot mai multe studii arată impactul negativ al acestora asu-
pra biodiversităţii, mai ales pentru speciile de păsări și lili-
eci. Nici un studiu nu a fost făcut în legătură cu impactul 
parcurilor eoliene asupra șoimului dunărean. Autoritățile 

responsabile de protecţia naturii sunt lipsite de orice date, 
documente sau experiență pentru a decide, în mod corect, 
în legătură cu amplasarea de noi parcuri eoliene în jurul 
habitatelor şoimului dunărean, Falco cherrug. 

Acest ghid oferă informații cu privire la relația specifică 
dintre şoimul dunărean și parcurile eoliene. De asemenea, 
informaţii şi recomandări generale sunt disponibile pentru 
a sprijini deciziile şi evaluările impactului asupra mediului: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
http://www.cms.int/sites/default/files/document/Inf_10_2_1_Renewable_Energy_Tech_Deployment_Eonly.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad
http://www.fws.gov/windenergy/docs/weg_final.pdf
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deschise, cum ar fi margini de deșert, zone semideșertice, 
stepe și habitate montane aride; în unele zone, în special 
lângă apă, vânează preponderent păsări şi recent în unele 
părţi ale Europei a înlocuit rozătoarele cu porumbei domes-
tici. Șoimul dunărean utilizează arbori, stânci sau stâlpi de 
electricitate de înaltă  tensiune pentru cuibărit (rareori cui-
bărește și pe sol), ocupând cuiburile vechi ale altor păsări 
de talie mare. Numărul ouălor depuse variază de la două 
la şase, însemnând o medie de 3,2–3,9 ouă în diferite cir-
cumstanţe. Succesul reproductiv variază în funcţie de an (în 
special în zonele unde se hrănește cu rozătoare, depinzând 
de ciclul reproductiv al acestora). Specia apare de obicei 
individual sau în pereche. Păsările sunt sedentare, parțial 
sau complet migratoare, în mare parte în funcţie de măsura 
în care hrana dispare în timpul iernii din zonele lor de repro-
ducere. Păsările care migrează, petrec iarna în Africa de 
Est, Europa de Sud şi Asia de Sud, şi, în general, își pără-
sesc zonele de reproducere în septembrie şi octombrie, 
revenind între februarie şi mai. În Europa, această specie 
a suferit în principal din cauza pierderii şi degradării stepe-
lor şi a pajiştilor uscate prin intensificarea agriculturii, dis-
pariția arborilor și astfel cuiburilor disponibile, şi scăderea 
pășunatului în special cu ovine, determinând un declin al 
populațiilor speciei pradă cheie, popândăul. Jefuirea cui-
burilor prin sustragerea exemplarelor tinere de șoim pentru 
falconerie (crescătorie de păsări răpitoare pentru șoimărit) 
este o problemă serioasă, care a provocat extincţii locale. 
În România, lipsa locurilor de cuibărit, persecuția șoimilor 
precum și scoaterea ilegală a exemplarelor tinere din cuib 
par a fi cele mai mari probleme care au dus populațiile de 
șoim dunărean, odinioară o specie omniprezentă, la o dis-
pariție aproape totală, câteva perechi cunoscute fiind doar 
în banat (6) și în Dobrogea (2).

Scăderea populațiilor în alte țări este în principal dato-
rată persecutării șoimilor, scoaterii puilor din cuib pentru 
falconerie, utilizării pesticidelor (în special în Mongolia în 
2003) şi a practicilor agrochimice care au efecte negative, 
deși privitoare la șoimul dunărean joacă un rol mai scăzut 
decât în cazul altor specii (de exemplu în cazul speciilor de 
vulturi). Este o specie protejată ce apare pe listele roșii ale 
mai multor state din arealul de distribuție, în special în păr-
ţile vestice ale teritoriului de răspândire. Este listată în CMS, 
Anexa I, şi CITES, Anexa II, precum şi în Anexa 1 a Directivei 
Păsări a Uniunii Europene. Este o specie strict protejată și 
în România.

proiectul life

LIFE09 NAT/HU/000384 – „Conservarea șoimului dunărean 
în nord-estul bulgariei, Ungaria, România și Slovacia” – este 
un proiect menit să întărească eforturile depuse în vederea 
consolidării populațiilor europene de șoim dunărean (Falco 
cherrug). Acesta este o specie amenințată la nivel global, 
așa cum este menționat mai sus este prezentă în Anexa I 
a Directivei Păsări, fiind o specie prioritară pentru proiecte 
LIFE-Natura. Populația cuibăritoare europeană este esti-
mată la 450 de perechi. În prezent, Ungaria și Slovacia dețin 
aproximativ 47% din populația europeană totală. Populația 
din Ungaria s-a stabilizat și a crescut, în timp ce popula-
ția europeană și mondială a fost în continuare în scădere. 
Proiectul LIFE06 NAT/H/000096 (proiectul premergător celui 
de față, implementat în Ungaria și în Slovacia între 2006-
2010) a furnizat o mulțime de informații noi, chiar revolu-
ționare, cu privire la riscurile, rata de supraviețuire, migra-
ția și dispersia exemplarelor tinere. În cadrul acelui proiect 
s-a dovedit că, rata de supraviețuire a puilor ar putea fi mai 
mare decât s-a crezut înainte. Dispersia exemplarelor tinere 
este extraordinar de mare - din Spania până în Ka  zah stan, 

Șoim dunărean echipat cu transmițător satelitar, înainte de eliberare (foto: mátyás Prommer)
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iar unele exemplare au petrecut mult timp în bulgaria, 
România și Serbia, unde există habitat propice și mai puțin 
populate. S-a considerat că, aceste habitate ar putea cons-
titui zone potențiale de expansiune pentru populația de 
bază din Centrul Europei, dacă ar exista suficiente locuri de 
cuibărit și s-ar reduce factorii de risc. 

Scopul proiectului a fost de a transfera cunoștințele și expe-
riența acumulată în cadrul proiectului LIFE06 NAT/H/000096 
de la partenerii din Ungaria și Slovacia, partenerilor din 
bulgaria și România și de a-i ajuta pe aceștia să pună în 
aplicare cele mai bune practici de conservare a șoimului 
dunărean. 
În același timp, proiectul a vizat și eliminarea unor amenin-
țări existente la adresa speciei în zonele importante pentru 
populațiile de șoim dunărean din Ungaria și din Slovacia. 

Printre principalii factori care afectează populația s-a iden-
tificat pierderea și degradarea locurilor naturale de cuibărit, 
degradarea habitatului de hrănire și pierderea resurselor de 
hrană, creșterea mortalității cauzate de electrocutare și de 
vânătoare, reducerea succesului reproductiv prin îndepăr-
tarea cuiburilor naturale, persecutarea umană și creșterea 
mortalității pe rutele de migrație și în cartierele de iernare 
datorită electrocutării pe liniile de medie tensiune etc. 

Un element important al proiectului a fost dezvăluirea ati-
tudinii speciei față de și a relației cu turbinele eoliene pen-
tru a înțelege riscul reprezentat de eoliene pentru șoimul 
dunărean. În acest scop au fost echipate exemplare tinere 
și adulte cu transmițătoare satelitare, iar cu ajutorul acestor 
aparate rutele lor zilnice au putut fi urmărite.

UTILIZAREA TRANSMIȚăTOARELOR SATELITARE 
PENTRU A STUDIA EFECTELE PARCURILOR EOLIENE 
ASUPRA ȘOIMULUI DUNăREAN

Dintre diferitele metode de studiu a migrației disponibile la 
ora actuală, monitorizarea prin satelit furnizează cele mai 
exacte și detaliate informații cu privire la mișcările anima-
lelor. Monitorizarea prin satelit a speciilor de păsări a înce-
put în anii 1990, iar de la mijlocul anilor 2000, datorită dez-
voltării tehnologiei, aplicarea acesteia a devenit posibilă 
în cazul unui număr ridicat de specii de păsări (Meyburg & 
Fuller, 2007). 

În cadrul proiectului LIFE (LIFE09 NAT/HU/000384) treizeci 
de exemplare de șoim dunărean au fost echipate cu dispo-
zitive de urmărire prin satelit în Ungaria (Tabelul 1) și doi-
sprezece exemplare în țările vecine. Programul de urmărire 
s-a axat pe masculi adulți, studiindu-se deplasările aces-
tora, în special în timpul sezonului de reproducere, când 
aceste exemplare vânează pentru întreaga familie, iar orice 
impact al parcurilor eoliene asupra lor afectează toată fami-
lia. În afară de masculi, au fost echipați cu transmițătoare și 
monitorizați și câțiva juvenili și femele adulte.

Selectarea exemplarelor adulte care urmau a fi echipate cu 
transmițătoare s-a bazat pe locația teritoriului. Astfel, au 
fost selectate acele exemplare care se aflau în apropierea 

unor parcuri eoliene existente sau în zone unde era plani-
ficată construirea unui parc eolian. Trebuie remarcat fap-
tul că, selecția a fost făcută în funcție de locația parcurilor 
eoliene existente și a acelora ce au fost planificate încă din 
2010. Politica guvernului maghiar în ceea ce privește spri-
jinirea financiară a parcurilor eoliene s-a schimbat în 2011 
și a dus la scăderea – probabil temporară – sau chiar aban-
donarea proiectelor de parcuri eoliene din întreaga țară. 
Dintre șoimii echipați cu transmițător, opt exemplare din 
două zone aveau cuibul în apropierea sau în incinta unor 
parcuri eoliene existente, restul fiind din arii unde existau 
doar proiecte aprobate pentru parcuri eoliene.

În cazul celor două teritorii din imediata vecinătate a parcu-
rilor eoliene, distanțele dintre cuiburi și cele mai apropiate 
turbine eoliene au fost de 1300 și 2600 de metri. Păsările 
marcate au acoperit suprafețe mari și s-au deplasat mult 
mai mult decât dintanța dintre cuib și parcul eolian. 

Unele dintre păsări au murit în câteva săptămâni de la mar-
care din cauza otrăvirii, coliziunii sau electrocutării, altele 
au realizat cel puțin un ciclu complet de viață. Concluziile și 

Ghid pentru evaluarea proieCtelor de dezvoltare parCuri eoliene/ ȘoimuL dunĂRean Și PaRcuRiLe eoLiene
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Locul echipării cu transmițător 
satelitar

Adult Juvenil
Total

Mascul Femelă Mascul Femelă

HU01* 2 2

HU02* 2 1 3

HU03* 1 1 1 1 4

HU04* 1 1

HU05 1 1

HU06 1 1

HU07 1 1

HU08* 2 1 3

HU09* 1 1

HU10* 1 1

HU11* 1 1

HU12 1 1

HU13* 1 1

HU14* 1 1 2

HU15 1 1

HU16* 1 1 2

HU17 1 1

HU18* 1 1

HU19 1 1

HU20 1 1

RO01* 1 1 2 4

RO02 1 1

RO03* 1 2 3

SK01 2 2

SK02 1 1

SK03 1 1

total 21 3 7 11 42

tabelul 1.  distribuția șoimilor echipați în ungaria, România și Slovacia în perioada 2010–2014. exemplarele care au fost urmărite 
pentru cel puțin de-a lungul unui sezon de reproducere complet sunt marcate cu steluță.
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recomandările se bazează pe datele provenite de la păsări 
care au fost urmărite cel puțin de-a lungul unei perioade de 
reproducere (martie-iulie). 

Șoimii au fost echipați cu trei tipuri de dispozitive de urmă-
rire prin satelit: 

1. aparate 2D GPS / GSM (Ecotone) care au posibilitatea de 
a localiza păsările la fiecare 30 de minute; acest model 
a fost folosit pentru urmărirea masculilor adulți în prima 
fază a proiectului; 

2. echipament de măsurare a altitudinii de zbor 3D GPS/
GSM (Ecotone) cu posibilitatea de a urmări păsările din 
cinci în cinci minute - sau chiar continuu dacă condițiile 
o permit; cu acest tip de aparat au fost echipați masculi 
adulți în faza ulterioară a proiectului; 

3. 2D GPS / Argos (Microwave), transmițător folosit pentru 
femele adulte și exemplare tinere.

În cazul echipamentului 2D GPS/GSM, frecvența de înregis-
trare de 30 de minute a fost aplicată în timpul zilei (după 
cunoștințele noastre, șoimul dunărean nu este activ în tim-
pul nopții). Cazul a fost similar la transmițătoarele 3D GPS/
GSM care înregistrează din cinci în cinci minute. Setarea 
aparatelor 2D GPS/Argos provenite de la Microwave Tele-
metry Inc. a fost prestabilită în timpul procesului de fabrica-
ție pentru a înregistra pozițiile GPS de șase ori pe zi.

RezuLtate 

Programul de monitorizare prin satelit a fost un succes și a 
furnizat informații valoroase cu privire la comportamentul 
șoimilor dunăreni în apropierea turbinelor eoliene. Rezulta-
tele pot fi rezumate după cum urmează: 

•	 Cu toate că zona cel mai des utilizată pentru hrănire, a 
fost într-o rază de aproximativ patru kilometri în jurul cui-
burilor, în ambele cazuri, vizitele de peste zece kilometri 
nu au fost rare,  chiar și deplasări de cincisprezece kilo-
metri au fost notate în mod regulat. 

Figura 1.  model al deplasărilor unui mascul adult de șoim dunărean în doi ani consecutivi (în 2013 bază de hrană mai săracă și în 2014 
pradă mai abundentă) în zona de frontieră ungaria-Slovacia-austria

turbine eoliene

martie – iulie 2013

martie – iulie  2014

Ghid pentru evaluarea proieCtelor de dezvoltare parCuri eoliene/ ȘoimuL dunĂRean Și PaRcuRiLe eoLiene
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•	 Zona de vânătoare a unui mascul adult variază de la un 
an la altul, având nevoie de suprafețe mai mari pentru 
hrănirea familiei în ani cu disponibilitatea prăzii mai scă-
zută față de anii cu pradă abundentă (Fig.1). De aseme-
nea, o suprafață necesară pentru o pereche cuibăritoare 
variază între diferite regiuni și chiar în cadrul aceleiași 
regiuni în funcție de calitatea habitatului. Modificări ale 
utilizării terenurilor pot afecta calitatea habitatului prin 
reducerea disponibilității prăzii (de exemplu schimbări 
în culturile agricole sau privind folosința terenului, cum 
ar fi transformarea pajiștilor în terenuri arabile), prin 
distrugerea locurilor de cuibărit (de exemplu exploata-
rea forestieră ilegală sau legală) sau deranjul în zonele 
de cuibărit (de exemplu instalarea de turbine eoliene în 
apropiere). 

•	 Șoimii dunăreni echipați cu transmițătoare (adulți și 
juvenili) au tendința de a evita parcurile eoliene dens 
construite, de mari dimensiuni (Kleylehof, Austria, peste 

100 de turbine). În acest parc, turbinele sunt plasate pe 
linii paralele – într-o grilă – construite la 300–400 de metri 
una de alta. 

•	 Șoimii din parcurile eoliene din Mosonszolnok folosesc 
stâlpii liniilor de înaltă tensiune aflate între turbinele eoli-
ene, însă numai aceia care se află în apropierea cuibului. 
Aici, probabil sunt atrași de stâlpi, deoarece zona turbi-
nelor eoliene de lângă Mosonmagyaróvár,  unde stâlpii 
lipsesc, este evitată în totalitate de șoimii dunăreni. Tre-
buie remarcat, totuși, că cele două parcuri eoliene au 
relativ puține turbine (12 și 19) și sunt structurate în linie 
și nu în grilă. Distanța dintre turbine este aproximativ 
aceeași ca și în cazul parcului din Austria. Atât în cazul 
din Ungaria, cât și al celui din Austria, turbinele eoliene 
sunt situate în interiorul teritoriului păsărilor adulte. 

•	 Potrivit deplasărilor șoimilor dunăreni echipați cu trans-
mițătoare satelitare, nu distanța dintre turbine, ci mai 
degrabă aranjamentul acestora și numărul lor sunt cele 
care contează. Păsările evită în mod clar zonele cu par-

Figura 2.   Harta 3d arată evitarea pe verticală a turbinelor eoliene

monitoaRizaRea SateLitaRĂ a ȘoimuLui dunĂRean PentRu a Studia eFecteLe PaRcuRiLoR eoLiene aSuPRa SPeciei
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curi eoliene mari și dens structurate, dar evitarea a fost 
mai puțin clară în cazul parcurilor eoliene mici, structu-
rate în linie. 

•	 Evitarea turbinelor poate avea loc nu numai din lateral, ci 
și pe verticală. Urmărirea 3D a demonstrat că, în anumite 
cazuri, atunci când în 2D pasărea urmărită pare a fi prin-
tre turbinele eoliene, este de fapt deasupra lor și zboară 
deasupra rotoarelor (Fig.2). Astfel, folosirea dispozitive-
lor de urmărire 2D poate distorsiona rezultatul. Trebuie 
remarcat însă faptul că, în cazul din Austria, fermele 
dense sunt situate pe vârfuri de deal, amplasare care 
poate contribui la comportamentul de evitare, putând, 
de asemenea, distorsiona rezultatul. 

•	 Exemplarele tinere părăsesc zona natală după 1,5–2 luni, 
până atunci folosesc habitatul părinților, inclusiv stâlpii 
utilizați de aceștia. Din cauza lipsei lor de experiență, ele 
sunt mult mai expuse riscului de coliziune cu paletele 
turbinelor. Deși, nici o coliziune nu a fost înregistrată în 
timpul studiului, nu se poate exclude posibilitatea unei 
astfel de situații. 

•	 Majoritatea adulților urmăriți prin satelit rămân în zona 
de cuibărit pe tot parcursul anului, însă unii pleacă pen-
tru anumite perioade după sezonul de reproducere, 
probabil în cazul în care se confruntă cu deficit de hrană 
în teritoriul lor. Din acest motiv, riscul de coliziune este 
prezent pentru aceste exemplare pe tot parcursul anului.

•	 Unii adulți pleacă foarte departe de zona de cuibărit după 
sezonul de reproducere, habitatul alternativ putând fi o 
zonă cu un existent sau potențial parc eolian, așa cum 
s-a întâmplat în cazul unei perechi din vestul Ungariei, 
care a petrecut vara în sudul României și în Dobrogea - în 
apropierea unui parc eolian. 

•	 Zonele cele mai favorabile pentru exemplarele tinere 
în bazinul Panonic sunt situate în câmpia din SV Slova-
ciei și NV Ungariei, în jurul lacului Tisza, câmpiile din SE 
Ungariei și în Voivodina în Serbia de Nord, precum și în 
afara bazinului, precum estul României, zona cuprinsă 
între Delta Dunării și Constanța și platoul Stara Zagora 
din bulgaria. 

•	 Zonele de cuibărit par a fi stabile de-a lungul anilor, adul-
ții folosesc de obicei același teritoriu ca și predecesorii 
lor. Chiar și dimensiunea teritoriului folosit este foarte 
asemănătoare între generații consecutive, folosind ace-
eași zonă de cuibărit, chiar dacă mărimea teritoriului și 
zonele cheie din teritoriu depind de calitatea, localizarea 
și abundența prăzii din anul respectiv. 

•	 Construirea de turbine eoliene este un factor periclitant. 
Cel puțin o pereche de șoim dunărean a fost pierdută 
atunci când, în teritoriul lor din Dobrogea s-a construit 
un parc eolian. 

Figura 3.  arealul de răspândire a şoimului dunărean

Ghid pentru evaluarea proieCtelor de dezvoltare parCuri eoliene/ ȘoimuL dunĂRean Și PaRcuRiLe eoLiene
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concLuzii Și RecomandĂRi 

În ultima vreme, populația din Europa Centrală a șoimu-
lui dunărean s-a restrâns, regăsindu-se mai ales în Câmpia 
Mică și cea Mare din Ungaria, iar în România există perechi 
cuibăritoare doar în Dobrogea și banat. Având în vedere 
potențialul de energie eoliană și zona de cuibărire a șoi-
mului dunărean în România, zonele cele mai contradictorii 
sunt Dobrogea, cu cel mai mare potențial de energie eoli-
ană și banatul, aparent, cu un potențial eolian mai scă-
zut. Cele mai multe părți ale Câmpiei bărăganului au, de 

asemenea, un potențial bun atât ca habitat pentru șoimul 
dunărean, cât și pentru investiții pentru exploatarea ener-
giei eoliene. (Fig. 3)

Studiul cu privire la mișcările șoimului dunărean a dus la 
unele concluzii și recomandări care nu sunt doar strict spe-
cifice speciei, dar sunt aplicabile, de asemenea, și pentru 
alte specii.

1. Locul în care sunt amplasate parcurile eoliene constituie cel mai important factor atunci, când se dorește evitarea 
unui un conflict între șoimul dunărean și parcurile eoliene. S-a demonstrat că, parcurile eoliene duc la pierderea 
habitatului pentru speciile care au tendința de a evita turbinele. Cu cât sunt mai mari parcurile eoliene, iar turbi-
nele aşezate mai des, cu atât mai probabil va fi evitată zona de şoimul dunărean, chiar şi în cazul în care din alte 
puncte de vedere zona ar fi favorabilă pentru această specie. Este extrem de important, prin urmare, să se efec-
tueze o analiză corectă a habitatelor în cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului, în cazul în 
care vreun proiect de dezvoltare de parc eolian este planificat în habitatul de cuibărit al șoimului dunărean (Fig.3).

2. În cazul în care, amplasarea unui parc eolian afectează, inevitabil, teritoriul șoimului dunărean, turbinele eoliene 
trebuie structurate într-un mod care să provoace cea mai mică pierdere a habitatului și să prezinte cel mai mic 
risc de coliziune. Ele trebuie să fie amplasate în linii cât mai departe posibil una de alta, și trebuie evitată poziți-
onarea lor în rețea, amplasate des. În același timp, este important ca, în cazul în care zona este de asemenea o 
cale de migrație pentru alte specii, șirurile de turbine să nu fie perpendiculare pe traseul de migrație. În România 
ar trebui evitată amplasarea turbinelor în siturile Natura 2000 și în vecinătatea acestora. Însă distribuția șoimului 
dunărean în România nu coincide neapărat cu siturile Natura 2000, astfel fiecare proiect de parc eolien trebuie 
tratat cu maximă seriozitate și ținând cont și de prezența șoimului dunărean (Fig.3).

Figura 4.  distribuția parcurilor eoliene și distribuția șoimului dunărean
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3. În general, nu putem afirma care este distanța de siguranță la care trebuie amplasate turbinele eoliene faţă de 
cuiburile de şoim dunărean. Oricum, trebuie luate în considerare cât mai multe variabile locale: densitatea popu-
lației de şoimi din zonă, calitatea habitatului, disponibilitatea prăzii, utilizarea terenurilor, planuri de schimbare 
a utilizării terenurilor în viitor, aşezarea parcului eolian faţă de cuiburi luând în considerare poziţia terenurilor de 
vânătoare folosite de perechi, numărul turbinelor și poziționarea acestora una față de cealaltă și în același timp 
față de cuib etc. Luând în considerare rezultatele activităților de urmărire a șoimilor prin satelit, putem declara 
ca un parc eolian mare nu afectează șoimului dunărean, dacă între parc și cuib există o distanță minimă de zece 
kilometri, cu condiția ca parcul să nu se afle într-un perimetru de hrănire important pentru șoimi (Fig. 4).

4. Deși n-a fost observată nicio coliziune a vreunui șoim dunărean cu paletele turbinelor în timpul perioadei de stu-
diu, posibilitatea unui astfel de eveniment nu poate fi exclusă, în cazul în care şoimul cuibăreşte în zona parcului 
eolian, în special în cazul păsărilor tinere. Prin urmare, trebuie luată în considerare limitarea funcţionării parcurilor 
eoliene existente, chiar oprirea turbinelor în perioada când puii de şoimi încep să zboare. Perioada critică este de 
aproximativ 1,5–2 luni, de obicei, de la începutul lunii iunie până la sfârșitul lunii iulie, în funcție de calendarul de 
reproducere din anul respectiv (Fig. 5 și 6).

5. Liniile de înaltă tensiune care asigură transportul energiei electrice trebuie instalate subteran pentru a nu atrage 
şoimii dunărein lângă turbine, stâlpii oferind cele mai înalte poziţii de observare în zona de câmpie. Atragerea 
păsărilor între turbinele eoliene creşte şansa de coliziune, în special în cazul păsărilor tinere.

6. În câteva studii, s-a dezbătut creșterea vizibilității turbinelor eoliene ca o măsură de evitare a cazurilor de colizi-
une. Vopsirea paletelor în culori de contrast sau în culori fluorescente poate ajuta păsările să considere turbinele 
eoliene un pericol.

În planificarea parcurilor eoliene este foarte important și s-a dovedit a fi de succes folosirea cunoștințelor actuale 
despre specii și riscurile specifice locale. Instrumentele pentru realizarea unui parc eolian care să pericliteze cât mai 
puțin mediul sunt la îndemână: punerea în aplicare a cercetărilor științifice asupra speciilor periclitate, combinată cu 
evaluarea strategică de mediu și de evaluări ale impactului asupra mediului pentru cazuri specifice.

Figura 5.  arealul şoimului dunărean în câmpia de Vest 
marcat cu roz, situri natura 2000 marcate cu roșu închis

Figura 6.  arealul şoimului dunărean în dobrogea, marcat 
cu roz, situri natura 2000 marcate cu roșu închis
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