
ANALIZA IMPACTULUI ANTROPIC 
DATE PRELIMINARE 

„Plan de management si campanie de 
informare, educare si constientizare privind 

Situl Natura 2000 Gradistea-Caldarusani-Dridu 
ROSPA0044” 



Scop 

 

• Identificarea factorilor socio-economici cu 
impact asupra stării de conservare a speciilor 
şi habitatelor din situl Natura 2000 Grădiştea 
Căldăruşani Dridu. 



Metodologie 

• Sondaj sociologic reprezentativ la nivelul 
populatiei locale cu marja de eroare de +/-3% 
si nivel de incredere de 95%. 

• Fisa de evaluare comunitara (interviuri 
autoritati si analiza startegiilor locale) 

• Interviuri populatie locala 

• Achizitie si analiza date statistice oficiale 



Tipuri de factori antropici 

 Factori cu impact direct asupra speciilor – vizeaza in mod direct speciile 

protejate având ca efect reducerea populaţiilor de specii protejate prin creşterea ratei de 
mortalitate sau scaderea speranţei medii de viaţă a acestora (ex.braconaj, comertul cu oua 
ale speciilor protejate, vânătoare, utilizarea de substanţe chimice în activităţi antropice care 
reprezintă otrăvuri pentru speciile protejate, etc.) 

 Factori cu impact direct asupra habitatelor utilizate de speciile 
protejate din interiorul sitului.  Aceşti factori implica două tipuri distincte de 
impact şi anume: 

• reducerea suprafeţelor utilizabile de către speciile protejate pentru hrană şi 
reproducere 

• deteriorarea habitatelor sau modificarea lor având ca efect perturbarea speciilor 
protejate 

 Factori cu impact indirect asupra starii de conservare a speciilor si 
habitatelor – pot determina  cresterea sau descresterea impactului factorilor cu efect 
direct asupra starii de conservare a speciilor si habitatelor. 

 
 



Factori cu impact direct asupra 
speciilor 
• Distrugerea cuiburilor prin defrisarea si 

deteriorarea zonelor de cuibarit in perioada 
de reproducere.  

 
Activitati antropice: 

- Activitati agricole; 

- Exploatatii piscicole; 

- Lucrari hidrologice de amenajare a malurilor si cursului de apa; 

- Exploatatii forestiere; 

- Turism de weekend; 

 

 



Factori cu impact direct asupra 
habitatelor 
• Agricultura (cca 40% din sit) 

- Extinderea utilizarii terenurilor agricole pana la 
malul lacului si defrisarea stufarisului tampon 
dintre malul lacului si terenurile agricole 

- Defrisarea arborilor si arbustilor despartitori 
dintre terenurile agricole 

- Arderea miristilor dupa strangerea recoltei 

- Utilizarea persicidelor si insecticidelor 



Exploatatii piscicole 

• activitate cu caracter periodic ce poate avea 
afecte negative mai ales din cauza practicilor 
de administrare a malurilor: defrisare 
stufaris. 

• Defrisarea malurilor are impact negativ prin 
distrugerea vegetatiei utilizate de speciile de 
pasari de apa pentru hrana, adapost si 
cuibarit. 



Pescuitul ocazional practicat de 
populatie si pescuitul sportiv 
• poate avea impact negativ prin practicarea lui 

in perioade de cuibarit si in zone utilizate 
preponderent pentru acest lucru de catre 
speciile de pasari protejate 

 



Exploatatii forestiere 

• nu exista un plan integrat de exploatare 
forestiere care sa tina cont de arealele de 
raspandire a speciilor si de exigentele de 
conservare a speciilor si habitatelor 



Turismul 

• potential impact negativ ridicat in special 
datorita gradului scazut de informare si 
constientizare a turistilor cu privire la speciile 
protejate si comportamentele dezirabile in 
interiorul sitului 

• Domina turismul de weekend (gratare) si 
“turismul religios”. 



Factori cu impact indirect 

• Gradul scazut de informare a populatiei cu privire la 
existenta sitului si a speciilor pentru care acesta a fost 
declarat 

• Gradul redus de implicare a administratiei publice locale in 
planificarea si implementarea de masuri privind 
conservarea sitului 

• Activismul redus al altor institutii cu rol in conservarea si 
protejarea sitului 

• Lipsa marcajelor de graniţă.  Situl nu este clar delimitat 
• Lipsa marcajelor cu privire la diferite zone de interes din 

interiorul sitului.  Ex. zone de cuibărit 
 



Factori antropici 

• Presiunea creşterii populaţiei (10% din populaţie 

venită în ultimii 10 ani, spor demografic pozitiv mai 
accentuat in Moara Vlasiei, Gruiu, Gradistea si Nuci) 

Creşterea activităţilor umane în interiorul sitului 
(turism de week-end) 

Presiuni de extindere a intravilanului 

Apropierea zonelor de locuire de zonele de protecţie 
a biodiversităţii 

Slaba conştientizare a existenţei şi importanţei sitului 
(doar 15% din populaţie ştie de existenţa sitului) 

 



Nivel scăzut de informare a 
populaţiei  
• Doar 15% din populaţie ştie despre existenţa 

sitului 

• Majoritatea celor ce ştiu de existenţa sitului 
nu cunosc nici o specie protejată 

• Slabă cunoaştere a modului optim de 
comportament în interiorul sitului 

 



  

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Speciile de plante si animale pentru care zona a fost declarata arie protejata

Comportamentul pe care oamenii ar trebui sa il aiba in interiorul ariei
protejate

Activitatile si comportamentele interzise in interiorul sitului

Oportunitatile create de existenta ariei protejate

Modalitatile de valorificare a ariei protejate

Planurile institutiilor de specialitate in ceea ce priveste viitorul ariei protejate

Activitatile de conservare a ariei naturale

9.4 

15.6 

10.6 

9.6 

10.6 

6.0 

6.0 

Gradul de informare a populatiei cu privire la: 



0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Aruncarea gunoaielor in natura

Taierea ilegala a copacilor

Braconajul

Folosirea ingrasamintelor in agricultura

Pescuitul intensiv

Pasunatul intensiv

Exploatarea pietrisului si nisipului de balastiere

Altceva

25.0 

21.9 

17.5 

16.8 

14.7 

13.2 

12.3 

5.3 

In ce masura urmatprii factori influenteaza negativ starea de 
conservare a sitului? 

Mare si foarte mare masura

   

   



Factori antropici de favorizează 
conservarea sitului 
• Valorizarea existenţei sitului de populaţie. 
 

Pentru comunitatea locala declararea zonei ca arie protejata este un lucru: 

 

 

 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Foarte bun

Bun

Prost

Foarte prost

NS/NR

27.8 

52.0 

2.6 

1.7 

8.9 



În ce măsură, existenţa sitului va contribui la: 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Atragerea de turisti in zona

Dezvoltarea economiei locale

Asigurarea de resurse de hrana pentru localnici (culturi agricole,
peste, etc)

Asigura resurse naturale pentru localnici (lemne de foc sau
constructii, pasunatul vitelor, materiale de constructii-

nisip/pietris)

Promovarea comunitatii locale

Crearea de locuri de munca pentru comunitatea locala

57.5 

51.2 

44.0 

41.8 

56.3 

43.8 



Disponibilitatea de a contribui la 
conservarea sitului 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Participarea la discutii pe tema sitului

Participarea la prezentari ale sitului

Munca voluntara pentru activitati de conservare a sitului

Munca voluntara pentru igienizarea sitului

Donatii in bani

37.3 

33.7 

28.6 

28.1 

16.1 

42.3 

45.2 

50.0 

51.9 

57.2 

Mica masura sau deloc Mare si foarte mare masura



Intrebări? 

Florian NIŢU 
florain.nitu@gmail.com 
0723.524.228 
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