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Date de literatură (A. Doroșencu): 
 
• Colaps în ultimii 100 de ani 
• Comun în trecut 
• Foarte rar în prezent 
 

Șoimul dunărean în trecut 



Dobrogea • în anii trecuți: 3 
perechi pe stâncă 
în Munții Măcin;  

• mai multe cazuri de 
cuibărit nereușit; 

• 2011 – nici o 
pereche! 



• în 1970 a fost ultimul cuibărit 
dovedit; 

• de atunci există doar observații 
ocazionale; 

• nici o pereche cuibăritoare 
cunoscută; 

• factori negativi (degradarea 
habitatelor, pierderea locurilor de 
cuibărit și a habitatelor de 
vânătoare, mortalitate ridicată, 
deranj în perioada de cuibărit). 

Câmpia de Vest 



Efective estimative în ultimele decenii 

2 – 10 per. (2003)  - declin 
2 – 12 per. (2006) stabil 



Statutul și efectivele speciei în Dobrogea (2007) 

• 5 exemplare adulte + 1 non-
adult; 

• 1 pereche cu un juvenil, peste 
Pădurea Babadag (11.07.2007); 

• Majoritatea exemplarelor au fost 
observate în Dobrogea de Nord, 
doar un singur individ în centrul 
regiunii. 



Evaluarea șoimului dunărean și a popândăului în Câmpia de Vest 
(2008) 



Datele șoimilor din Ungaria echipați cu transmițătoare 
 



Proiectul LIFE09 NAT/HU/000384 în România 

• Parteneri: Asociația Grupul Milvus, Societatea Ornitologică Română 
• Aria de activitate: Câmpia de Vest, Dobrogea, Oltenia 
• Obiectiv: protecţia speciei în România, respectiv crearea de condiţii 

favorabile pentru extinderea populaţiei şoimilor dunăreni în țară (toate 
acestea pe baza experienței acumulate de către partenerii din Ungaria 
și Slovacia în cadrul primului proiect LIFE derulat în vederea 
conservării acestei specii) 

• Buget total (Milvus+SOR): 543.125 € 
• Perioada de desfășurare: octombrie 2010 – septembrie 2014 
 

 
 



Activități principale planificate în România 

• elaborarea măsurilor de agromediu, specifice cerinţelor şoimului dunărean; 

• introducerea măsurilor de management propice pentru habitatul popândăului (specie de 
pradă prioritară pentru șoimi); repopulări cu popândăi în situri Natura2000;  

• ghid pentru autorităţi privitoare la avizarea şi autorizarea parcurilor eoliene; 

• instalarea cuiburilor artificiale; 

• izolarea stâlpilor de medie tensiune; 

• asigurarea condiţiilor necesare pentru îngrijirea și reabilitarea şoimilor accidentaţi; 

• păzirea cuiburilor periclitate din România; 

• identificarea rutelor de migraţie şi dinamica pe timp de hoinărit prin echiparea şoimilor 
dunăreni tineri din România cu transmiţătoare satelitare; 

• promovarea proiectului și a obiectivelor prin montarea panourilor informative, crearea şi 
mentenanţa unui site web, editarea și distribuirea materialelor (afișe, broșuri), realizarea 
unui film documentar despre specie și activitățile de conservare; 

• activități de monitorizare, management proiect, raportări. 

 

 

 



Activitatea C2 – instalarea cuiburilor artificiale 

• se selectează, cu suportul partenerilor din Ungaria și pe baza informațiilor existente, 
locaţii optime pentru montarea cuiburilor artificiale ; aceste modele de cuiburi au fost 
folosite cu succes în cadrul proiectului ungaro-slovac LIFE06 NAT/H/000096; 

• cuiburile se vor monta pe arbori și stâlpi de înaltă tensiune în acele zone, unde fie există 
sursă bogată de hrană, fie există lipsă de cuiburi naturale; vor fi preferate acele zone 
bine cunoscute, unde nu există cuiburi naturale adecvate pentru şoimi, însă existe multe 
date privind prezența speciei; 

 

 



Activitatea C2 – instalarea cuiburilor artificiale 



• montarea cuiburilor artificiale fabricate din aluminiu este imposibilă fără suportul 
companiilor gestionare ale rețelelor LEA de înaltă tensiune; 

• de asemenea, pentru activitățile de marcare cu inele ornitologice și transmițătoare 
satelitare a puilor de șoimi, care sperăm să se naște în aceste cuiburi artificiale, solicităm 
suportul companiilor de transport și distribuție a energiei electrice. 

 

 

 

Activitatea C2 – instalarea cuiburilor artificiale 



Cu suportul colegilor de la MME/BirdLife Hungary, s-a găsit o pereche activă de șoimi 
dunăreni în județul Timiș, cuibărind într-un cuib de corb amplasat pe un stâlp de 110 KV. 



Trei pui au avut șoimii. Femela din nefericire a dispărut din cauze necunoscute de noi. 



Ca norocul, masculul a reușit de unul singur să-i crească pe toți cei trei juvenili. 



În data de 14 iunie 2011, la solicitarea Grupului Milvus, specialiștii de la ENEL Banat au 
scos de sub tensiune tronsonul de rețea, unul dintre ei cățărându-se la cuib. 



Doi dintre pui și-au luat zborul înainte ca colegul de la ENEL să fi ajuns la cuib, și au 
aterizat într-un lan de rapiță. Echipa comună Milvus-ENEL le-a recuperat însă cu succes! 



Cei doi pui au fost inelați cu inele ornitologice, iar unul dintre ei a fost echipat cu 
transmițător satelitar. 



Soarta tinerei femele de șoim, numită Maia, poate fi urmărite prin site-ul proiectului 



         Colegii de la ENEL s-au dovedit extrem de receptivi și de mare ajutor! 



Comunicat de presă comun Milvus-ENEL; știre pe prima pagină web a ENEL România 



• original s-a dorit montarea a trei capcane-foto în vecinătatea cuiburilor cunoscute din 
munţii Dobrogene, pentru a obţine informaţii privitoare la compoziţia de hrană a 
perechilor de şoimi din această regiune, respectiv la păzirea acestor perechi periclitate 
de diferite activități antropice; 

• deoarece toate cele trei perechi cunoscute au dispărut între timp, ne-am hotărât ca 
aceste aparate să fie montate, pe baza experienței din Ungaria, la cuiburi active 
existente pe stâlpi de înaltă tensiune. 

 

 

 

Activitatea A4 – Identificarea compoziţiei de hrană prin aparate capcane-foto 



• selectarea liniilor de electricitate de medie tensiune în Câmpia de Vest și Dobrogea, care 
sunt considerate periculoase pentru șoimii dunăreni; 

• crearea unei baze de date GIS cu privire la stâlpii selectați pentru izolare; 

• selectarea metodelor de izolare și a materialelor izolatoare, optime pentru respectivele 
modele de coronament de stâlp; 

• achiziționarea materialelor izolatoare din bugetul proiectului; 

• izolarea stâlpilor periculoși de către compania de electricitate. 

 

 

 

 

Activitatea C4 – Izolarea stâlpilor de medie tensiune periculoşi 



Activitatea C4 – Izolarea stâlpilor de medie tensiune periculoşi 



Mulțumesc pentru atenție! - Köszönöm szíves figyelmüket! 
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