Ziua Europeană a Păsărilor celebrată în fiecare
an pe 24 mai aduce în atenŃia publicului
importanŃa conservării şi protecŃiei speciilor de
păsări existente pe teritoriul Uniunii Europene,
precum şi necesitatea unor acŃiuni concertate
pentru a diminua efectele activităŃilor umane
asupra habitatelor acestora.
În plus, acest eveniment subliniază faptul
că acŃiunile de consevare nu pot fi gestionate decât printr-o cooperare strânsă,
considerând că speciile de păsări care trăiesc în mod natural pe teritoriul
european al Statelor Membre sunt în mare parte specii migratoare, iar astfel de
specii constituie un patrimoniu comun şi că protecŃia eficace a acestora este o
problemă de mediu tipic transfrontieră care implică responsabilităŃi comune.
ProtecŃia şi conservarea speciilor de păsări
care trăiesc în mod natural în stare de sălbăticie
pe teritoriul european al Statelor Membre este
asigurată de prevederile Directivei 79/409/CEE
privind conservarea păsărilor sălbatice (adoptată
pe 2 aprilie 1979), prevederi ce au fost deja
transpuse în legislaŃia noastră internă la 18 iulie
2001, precum şi de prevederile Directivei 92/43
CEE privind conservarea habitatelor şi a florei şi faunei salbatice (adoptată pe
21 mai 1992), considerând că pentru eficicacitatea actiunilor este necesară atât
conservarea speciilor cât şi menŃinerea într-o stare favorabilă de conservare a
habitatelor acestora, a coridoarelor ecologice (coridoare de migraŃie) şi a
zonelor de pasaj, care prezintă o deosebită importanŃă în special pentru păsările
migratoare.
Cea mai importantă zonă pentru judetul Brasov, din punctul de vedere al
conservării şi protecŃiei speciilor de păsări, este Aria de ProtecŃie Specială
Avifaunistică - Complexul Piscicol DumbrăviŃa, reprezentând zona cu cea
mai mare densitate a păsărilor de apă din judeŃ şi unul din cele mai importante
din centrul Ńării (Transilvania).
În anul 2003, lacul DumbrăviŃa a fost declarat arie naturală protejată de
nivel local prin Hotarare a Consiliului Judetean Brasov. Ulterior această
suprafaŃă a fost extinsă şi s-a format actuala arie naturală protejată de
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importanŃă naŃională, prin H.G. 2151 / 2004. Zona are în prezent şi statut de
Zona Umedă de ImportanŃă InternaŃională (Sit Ramsar), prin H.G. 1586 / 2006.
La nivelul anului 2006 era al cincilea Sit Ramsar din Romania şi singurul din
Transilvania.
În anul 2007 aria extinsă ca suprafaŃă, a capatat statut de arie naturală
protejată de nivel european, ca Sit Natura 2000 (SPA – Sit de ImportanŃă
Specială Avifaunistică). Acesta are peste 4500 ha şi reuneşte trei arii diferite,
sub denumirea „DumbrăviŃa – Rotbav – Măgura Codlei”, conform H.G. 1284/
2007.
Prezentarea Complexului Piscicol DumbrăviŃa – Arie de ProtecŃie
Specială Avifaunistică/ Sit Ramsar/ Sit Natura 2000 (sursa: SOR Braşov)

Se află în Depresiunea Bârsei, bazinul Oltului, judeŃul Braşov.
Aria protejată are aproape 420 hectare, din care cca. 180 ha lacul de
acumulare şi zona adiacentă, iar restul complexul de heleştee şi alte terenuri
invecinate.
Lacul a apărut prin bararea pârâului Hamarandia, heleşteele fiind
construite ulterior în lunca acestui pârâu.
VegetaŃia acvatică şi de mlaştină (stuf, papură, rogoz etc.) se dezvoltă
bine pe malul vestic al lacului şi pe malurile sudice ale helesteelor mari,
totalizând cca. 60 ha.
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Au fost determinate mai multe tipuri de habitate, printre care: luciul de apă,
vegetaŃia emersă, mlaştini, pâraie cu luncile aferente, fâneŃe, terenuri agricole,
păşuni etc.
De ce arie naturală protejată?
Scopul declarării sale ca arie naturală
protejată au fost păsările şi habitatele lor. Aici s-au
observat peste 200 specii de păsări.
Dintre acestea, câteva sunt incluse în
directivele şi convenŃiile europene şi internaŃionale
privind conservarea biodiversităŃii (Directiva Păsări
a Uniunii Europene, ConvenŃiile de la Berna şi
Bonn etc.). Pentru câteva specii de păsări (barza
neagră, egreta mică, egreta mare, califarul alb,) este zona cu cele mai mari
efective observate în Transilvania. Pe bună dreptate, aria protejată a fost
denumită "Delta Braşovului" sau “Delta dintre munŃi”.
Alte atracŃii turistice oferite de zonă:
Comuna DumbrăviŃa
Localitate cu cca. 5000 locuitori ActivităŃile tradiŃionale şi durabile ale
comunităŃii locale: creşterea animalelor, cositul, agricultura.
Obiective de vizitat: Biserica ortodoxă, Crucea Monument, arhitectura
caselor şi structura generală a localităŃii, pădurea de stejar de pe malul stang al
lacului şi helesteelor, ramaşiŃă a vechilor păduri de stejar din Depresiunea
Braşovului.
Comuna Hălchiu
Veche aşezare săsească
Activitati traditionale ale comunităŃii: ca şi în cazul comunei DumbraviŃa.
Obiective de vizitat: Biserica Evanghelică săsească (Monument Istoric, cu
unul din cele mai frumoase altare din łara Bârsei), arhitectura tipic săsească a
caselor vechi.
Satu Nou
Sat aparŃinând comunei Hălchiu, cu populaŃie predominant maghiară.
Obiective de vizitat: Biseriva Evanghelică maghiară, Biserica Ortodoxă
(Monument Istoric, datând din anul 1608), arhitectura caselor vechi.
Custozii ariei protejate:
Societatea Ornitologică Română (SOR) filiala Braşov / Societatea Ornitologică Română
(sor) / S.C. Doripesco S.A. Braşov
web page: www.dumbravita-natura 2000.ro
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Limita ariei de observare a păsărilor, zonele cu heleştee şi drumurile de acces
(Sursa:SOR Braşov)
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