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1. Date generale
Așezare și căi de acces
Situl Natura 2000 – Valea Mostiștea se desfășoară de-a lungul cursului
inferior al râului cu același nume și cuprinde luciul de apă și malurile acestuia
în aval de comuna Gurbănești, în dreptul comunelor Frăsinet și Mânăsitrea pe
malul drept, respectiv Valea Argovei, Ulmu și Dorobanțu pe malul stâng.
Situl se află în partea centrală a Câmpiei Mostiștei, care este o subdiviziune
geografică a Câmpiei Române. Localizarea la limita în partea central-sudică a celei
mai întinse câmpii din țară se reflectă mai ales în climatul în care se întrepătrund
manifestări extreme specifice părții estice a Câmpiei Române – cu veri foarte
secetoase și ierni geroase - cu cele moderate specifice spațiului central.
Știați că?
Poziția geografică în apropierea Bucureștiului a pus Iezeul Mostiștea pe
harta drumurilor vechi din sudul țării. Astfel în urmă cu câteva secole pe
aici treceau: Drumul Bucureștiului care făcea legătura între capitală și
Dunăre; Drumul Sării ce lega Dealurile Buzăului și Prahovei de Oltenița;
Drumul Poștei dintre București și Călărași cu o stație menționată la 1836
la Obilești (actuala localitate Valea Argovei); Dumul Sloboziei pe care
erau transportate cereale dinspre Bărăgan spre portul Oltenița.

3

Accesul
Situl Natura 2000 – Valea Mostiștea se află la doar o oră de capitala
țării. Accesul se face prin localitățile aflate în imediata apropiere a lacului.
Dacă veniți din București sau Constanța, aveți grijă să ieșiți de pe Autostrada
Soarelui la Lehliu și să urmați drumul spre localitățile Valea Argovei sau
Frăsinet. Dacă ieșiti de pe autostradă la Fundulea urmați drumul spre
Săruleși și Gurbănești după care ... ați ajuns la lacul Mostiștea.

Ce este un Sit Natura 2000?
Situl Natura 2000 Valea Mostiștea aparține unei rețele ecologice de
zone naturale protejate pe care Uniunea Europeană a decis - in anul 1992
- să le păstreze pentru generațiile viitoare. Rețeaua ecologică Natura 2000
cuprinde eșantioane reprezentative la nivel continental de specii sălbatice
și habitate naturale și au fost desemnate în baza a două directive europene
cunoscute sub numele de Directiva Păsări și Directiva Habitate.
Într-un sit Natura 2000 interesele de conservare a biodiversității și cele de
dezvoltare socio-economică a comunităților locale din zona ariei sunt prioritare.
Știați că?
Rețeaua ecologică Natura 2000 cuprinde aproximativ 26.000 de arii
protejate pe întreg cuprinsul Uniunii Europene.
Aproape 20% din teritoriul României este sit Natura 2000.

Știați că?
Toate siturile Natura 2000 au un cod unic în care se regăsesc:
- indicativul de țară „RO”;
- „SCI” – desemnează Siturile de Importanță Comunitară ( SCI -Sites of
Community Importance) și protejează mai ales habitate;
- „SPA” – desemnează Ariile de Protecție Avifaunistică (SPA – Special
Protection Area);
- 0105 – cod unic de identificare;
- Valea Mostiștea – denumirea geografică.
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Știați că?
Siturile Natura 2000 protejează habitate, păsări și locurile unde trăiesc,
se hrănesc sau cuibăresc acestea.
Există două directive europene (Directiva Habitate și Directiva Păsări)
care au fost transpuse în legislația tuturor țărilor membre ale Uniunii
Europene pentru a exista o practică unitară în protecție.

Știați că?
Situl Natura 2000 Oltenița-Mostiștea-Chiciu ROSCI0130 care cuprinde și
Valea Mostiștea este clasat ca Arie Specială de Conservare (SAC – Special
Areas of Conservation) la nivel european datorită valorii biodiversității,
habitatelor și păsărilor ce se regăsesc aici.

Când a fost înființat situl și cine se ocupă de el?

Situl Natura 2000 ROSPA 0105 Valea Mostiștea este parte componentă
a Sitului de Importanță Comunitară Oltenița-Mostiștea-Chiciu (ROSCI0130).
În componența acestuia mai intră siturile ROSPA 0021 Ciocănești-Dunăre cu
Rezervația Naturală Ostrovul Ciocănești și ROSPA 0055 Lacul Gălățui la care
se adaugă Rezervația Naturală Ostrovul Haralambie. Acest ansamblu de arii
protejate se înscrie în categoria de Arii Speciale pentru Conservare (SAC –
Special Areas for Conservation).
Situl ROSCI0130 Oltenița-Mostiștea-Chiciu cu toate ariile protejate
componente a fost înființat prin hotărâri ale Guvernului României în anul
2007. Acesta este administrat de Asociația Echilibu încă din anul 2008 care
a realizat și Planul de Management în anul 2009.
Administrarea luciului de apă aparține Administrației Naționale
„Apele Române”, Direcția Apelor Ialomița-Buzău, Sistemul de Gospodărire
a Apelor Călărași.
Administrarea corpurilor de pădure de pe malul lacului Mostiștea
este în grija Romsilva – Ocolul Silvic Călărași.

5

2. Cadrul natural
Geologie
Lacul Mostiștea se află în partea sudică a Platformei Moesice (o unitate
alcătuită din roci foarte vechi și dure) care a fost acoperită de ape ce au depus aici
pietrișuri și nisipuri în strate foarte groase. Acestea din urmă sunt acoperite de
loess (rocă sedimentară friabilă, de origine eoliană, de culoare galben-cenușie, cu
aspect poros, formată mai ales din praf silicios și argilos). Acesta este exploatat
de populația locală ca material de constucție (pentru chirpici), iar pe malurile
lacului pot fi observate depresiuni și abrupturi de exploatare.

Relief
Relieful Câmpiei Mostiștei – în centrul căreia se află lacul cu același
nume – este unul de câmpuri ușor vălurite, cu altitudini de sub 60 de m,
brăzdate de văiugi (văi puțin adâncite cu scurgere temporară).
Lacul s-a format pe valea Mostiștea și urmează – ca formă – morfologia
generală a acesteia. Există sectoare cu maluri joase, dar și sectoare cu maluri
înalte, unde înclinarea versantului poate ajunge chiar la 90°.
Pentru că stratul de loess este destul de gros pe malurile înalte –
numite faleze - apar prăbușiri sau, atunci când apa pătrunde în crăpăturile
formate în timpul secetelor de vara ea formează mici tuneluri subterane.
Ieșirea lor în abrupt e un adăpost perfect pentru păsări de mici dimensiuni.
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Clima
Clima în Situl Natura 2000 Valea Mostiștea păstrează trăsăturile
generale ale climatului părții centrale a Câmpiei Române care este temperat
continental cu deficit puternic de umiditate pe timpul verii și cu ierni geroase.
Temperatura media anuală se încadrează între 10°C și 11°C, luna cea mai
caldă este iulie, iar cea mai rece ianuarie. Cantitatea medie de precipitații
este de aproape 500 mm, iar stratul de zăpadă se menține în medie 36-46
de zile. În timpul iernii vântul dominant este Crivățul care produce viscole
puternice și care, dacă e însoțit de ninsori abundente, formează troiene de
zăpadă care blochează circulația pe drumurile locale.
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Apele
Râul Mostiștea are cursul în întregime în câmpie și din acest motiv panta
sa longitudinală este foarte mică. La gura sa de vărsare Dunărea a format un
grind de nisip iar în spatele acestuia s-a format un lac numit liman. Cu trecerea
timpului datorită barajelor pe care le-au construit oamenii transversal pe
cursul Mostiștei întreaga vale s-a transformat într-o succesiune de iazuri
folosite pentru adăparea animalelor, pescuit și irigații. În cadrul Sitului Natura
2000 Valea Mostiștea primește doi afluenți pe partea stângă Vânăta și Valea
Argovei – ambii transformați într-o succesiune de iazuri.
Deși lacul Iezerul Mostiștea are o suprafața foarte mare (1.860 ha) cu
o lungime de aproape 13 km și cu lățimea maximă de 5,3 km, adâncimea
maximă a acestuia nu e foarte mare (9,2 m în apropierea barajului de la
Mănăstirea și în zona golfului Făurei).
În perioada comunistă pe lac au fost construite stații de pompare
și baraje (cum sunt cele de la Gurbănești și Frăsinet) pentru dezvoltarea
unui sistem de irigații foarte important în această parte secetoasă a țării. În
perioada postcomunistă acest sistem a fost abandonat deși nevoia de apă
există încă pentru culturile de pe câmpurile din jur.
În timpul iernilor geroase, acolo unde adâncimea apei este mai mică
se formează un pod de gheață, iar păsările care rămn la iernat își găsesc cu
mare dificultate hrana.
Știați că?
Numele Mostiștea are înțelesul popular
Vale cu poduri și își are originile în
cuvântul slav most=pod.
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Habitate
Habitatele întâlnite în Situl Natura 2000 Valea Mostiștea se încadrează
în tipul limanurilor fluviatile cu o parte de final mai săracă în vegetație și
o parte de coadă de lac cu stufărișuri și ostroave. Patru habitate au fost
determinante pentru declararea sitului ca arie de importanță comunitară.
Cod Natura 2000

Denumirea tipului de habitat

3130

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu
vegetație de Littorelletea uniflorae și/sau IsaëtoNanojuncetea

6510

Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis)

3150

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație de tip
Manopotamion sau Hydocharition

3270

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de
Chenopodion rubri și Bidention
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Flora și fauna
Situl a fost desemnat pentru elementele de faună și floră care sunt
protejate conform legilor românești și europene. În sit sunt protejate reptile
și amfibieni (3), pești (12) și păsări (39) ce cuibăresc sau se află în pasaj aici.
Pe benzile de vegetație higrofilă (cu stuf și papură) din golfuri sau de
la coada lacului, dar și în apropierea malurilor sunt o mulțime de păsări ce
cuibăresc: stârcul pitic (Ixobrychus minutus), egreta mică (Egretta garzetta),
stârcul roșu (Ardea purpurea), stârcul galben (Ardeola ralloides), eretele de
stuf (Circus aeruginosus), cormorani mici (Phalacrocorax pygmeus), raţă
roşie (Aythya nyroca) îşi au aici cuibul, care poate fi amplasat şi pe suportul
oferit de plantele plutitoare de la suprafaţa apei.
Vegetaţia natantă este formată din nufăr galben, nufăr alb, castană
de apă, peştişoară, lintiţă şi broscariţă. Pe aceste suporturi plutitoare îşi fac
cuiburile grupate în colonii de diferite dimensiuni chirighiţele cu obraz alb
(Chlidonias hybridus) şi câteva perechi de chiră de baltă (Sterna hirundo).
Habitatele acvatice din sit sunt vizitate în perioada de reproducere şi de
păsări care cuibăresc în alte zone, dar care vin în acest sit pentru hrană. Astfel
se pot vedea frecvent stoluri mari de pelican comun (Pelecanus onocralus), dar
şi multe exemplare de ţigănuş (Plegadis falcinellus), lopătar (Platatea leucordia)
și egretă mare (Egreta alba). Frecvent se pot observa hrănindu-se în habitatele
sitului exemplare de şerpar (Circateus gallicus) şi barză albă (Ciconia ciconia) care
are cel mai adesea cuibul chiar în satele de pe raza sitului.
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3. Zonele umede și importanța lor
Ce tipuri de zone umede întâlnim în sit?
În situl Natura 2000 Valea Mostiștea este o zonă umedă tipică unde
întâlnim, pe lângă lac, râuri și lunci și chiar mici corpuri de mlaștini (zona
Frăsinet) al căror peisaj e foarte asemănător cu cel al deltelor. Aceste zone
umede oferă hrană, adăpost și zone favorabile pentru cuibăritul păsărilor.
Plantele acestor zone oferă refugiu pentru pești, amfibieni și insecte – deci
hrană pentru păsări. Plantele care persistă iarna oferă adăpost păsărilor
sedentare sau celor aflate în pasaj, care rămân aici doar pentru a se odihni.

Pentru ce sunt importante zonele umede?
•

Controlează inundațiile – după topirea zăpezilor sau în perioadele
cu ploi abundente pe cursul Mostiștei și al afluenților este stocat
excesul de apă, iar din acest motiv în această zonă nu vorbim
despre viituri.

•

Contribuie la reducerea eroziunii malurilor – vegetația hidrofilă
și higrofilă de pe maluri atenuează energia valurilor și favorizează
depunerea sedimentelor reducând astfel amploarea fenomenului
de eroziune.
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•
•
•

Oferă habitate – pentru viața sălbatică (plante păsări, amfibieni,
reptile și nevertebrate) care își găsește aici adăpost și hrană.
Oferă hrană – atât pentru speciile de animale cât și pentru oameni
Locuri de recreere – lacul oferă cadrul pentru practicarea unor
sporturi pe apă, pentru pescuit și pentru observarea vieții sălbatice.

Amenințări asupra biodiversității zonelor umede
•
•

•
•

Poluarea apelor. Lipsa stațiilor de epurare și concentrațiile
ridicate de materii organice sunt principalele cauze ale poluării
apelor lacului Mostiștea.
Degradarea habitatelor de cuibărit și odihnă (pasaj) ca urmare a
activităților antropice sau a incendierilor poate duce la dispariția
sau degradarea stufărișurilor în care păsările își cresc puii sau se
odihnesc.
Speciile acvatice invazive cum sunt zambila de apă care se
înmulțesc rapid și duc la apariția fenomenului de eutrofizare.
Lipsa înțelegerii importanței rețelei de situri Natura 2000 de
către populația locală pentru conservarea biodiversității la nivel
european.

De ce sunt importante păsările?
•

•
•
•
•
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Așa cum bine știm păsările se hrănesc pe lângă pești, semințe,
fructe și cu insecte sau chiar rozătoare. Astfel ele oferă un
control natural și fără costuri al numărului de insecte și rozătoare
dăunătoare culturilor.
Au un rol esențial în polenizarea și chiar înmulțirea plantelor,
colectează și dispersează semințe.
Cu cât mai multe păsări într-un sit cu atât mai curată este apa, prin
urmare putem spune că sunt indicatoare ale stării de sănătate a
mediului.
Studierea comportamentului păsărilor poate ajuta la înțelegerea
efectelor negative ale diferitelor activități antropice cum ar fi
reducerea habitatelor sau poluarea.
O activitate extrem de reconfortantă și plăcută este observarea
păsărilor cunoscută sub numele de birdwatching.

Birdwatching sau ... cum recunoaștem o pasăre?
Atunci când observăm păsările facem ... birdwatching. Sunt multe
elemente care ne ajută să identificăm speciile, dar majoritatea se bazează
pe... simțuri (ce vedem? ce auzim?) și pe ... cunoaștere.
Cum putem identifica speciile de păsări de la distanță? După:
•

Mărime, formă și culoarea penajului

•

Cioc (formă și culoare)

•

Picioare (formă și culoare)

•

Coadă

•

Forma corpului

•

Anvergura și forma aripilor

•

Modul de zbor

•

Habitat

•

Cântec

De ce avem nevoie ca sa facem birdwatching?
•

Binoclu sau lunetă

•

Determinator de păsări

•

Aparat de fotografiat

•

Carnet pentru notițe și caiet

•

Multă răbdare și mișcări lente

•

Cunoștințe de bază despre habitate, păsările care trăiesc în zonă
și comportamentul acestora
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4. Păsări în situl Natura 2000

Pescăruș albastru (Alcedo atthis)

Barza albă (Ciconia ciconia)

Are lungimea corpului de 17-19 cm
și o greutate cuprinsă între 30 și 50
g. Anvergura aripilor e de 24-28 cm.
Penajul de pe spate e albastru sau
verde strălucitor iar pe piept este
portocaliu-roșiatic. Se hrănește cu pește
și nevertebrate și îi plac apele curate.

Este o pasăre comună în România, are
o lungime a corpului de 95-110 cm și o
greutate cuprinsă între 2300 și 4400 g.
Anvegura aripilor e 180 – 218 cm și se
hrănește cu șoareci, broaște, insecte,
cârtițe, pui de pasăre, melci și șerpi. E
o specie obișnuită cu prezența umană
construindu-și cuibul chiar în localități.

Pescăruș cu cap negru
(Larus melanocephalus)
Lungimea corpului este de 37-40 cm și
o greutate de 215-350 g cu o anvergură
a aripilor de 95-105 cm. Penajul capului
e negru, iar ciocul și picioarele sunt
roșii. Se hrănește cu insecte, larve,
scoici, melci și pești mici. Pentru a se
hrăni poate zbura chiar și 80 de km.

Cormoran mic
(Phalacrocorax pygmaeus)
E specia cea mai mică din familia
cormoranilor cu o lungime a corpului
de 45-55 cm și anvergura aripilor de
75-90 cm. Are un penaj negru lucios
și se hrănește cu pești și nevertebrate
acvatice, scufundându-se până la câțiva
metri adâncime pentru o perioadă de
până la un minut.
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Stârc de noapte
(Nycticorax nycticorax)
E o specie care poate fi întâlnită și în
zonele cu apă sărată, nu doar în cele
cu apă dulce. Are o lungime a corpului
de 58-65 cm și o greutate de circa 800
g. Anvergura aripilor este cuprinsă
între 90 și 100 cm. Se hrănește mai
ales cu pești la care se adaugă insecte,
mormoloci, lipitori și chiar șoareci.

Egreta mică (Egretta garzetta)
Este o pasăre zveltă și elegantă cu
o lungime a corpului de 55-65 cm și
o greutate de 350-550 g. Anvergura
aripilor este cuprinsă între 88 și
106 cm, iar penajul este complet
alb, picioarele galbene, ciocul lung
și negru. Se hrănește cu pești mici,
broaște și alte animale acvatice mici.

Cufundac polar (Gavia arctica)

Stârc roșu (Ardea purpurea)

E o specie acvatică migratoare care la
maturitate are o lungime a corpului
de 63-75 cm și o greutate ce variază
între 2000 și 3400 g. Deschiderea
aripilor e cuprinsă între 100 și 127
cm. Se hrănește cu pește, neverterate
și vegetație acvatică scufundându-se
până la adâncimi de 30 m și pentru
o peioadă de timp de până la două
minute.

E o specie caracteristică bălților cu
stufării mari unde își găsește adăpost.
Lungimea corpului este de 70-90 cm,
greutatea este de 500-1350 g, iar
anvergura aripilor de 120-138 cm. La
jumătatea secolului XX era cea mai
răspândită și numeroasă specie de
stârci din România. Se hrănește cu pești,
insecte acvatice, broaște, pui ai altor
specii, șoareci și chiar pui de popândău.
15

Egreta mare/albă (Egretta alba)
Se adăpostește în pâlcurile de sălcii.
Lungimea corpului este de 85-100
cm și are greutatea de 950 g, iar
anvergura aripilor atinge 145-170
cm. Penajul este complet alb, iar
pe spate, peste coadă, are 30-40 de
pene ornamentale alb sclipitoare, fin
spintecate numite „egrete”. În secolul
XIX acestea erau foarte căutate în
industria modei. Se hrănește cu pești
mici, broaște, șerpi și insecte.

Pelicanul comun
(Pelecanus onocralus)
Este o specie masivă cu un cioc larg
și lung. Adulții ajung la 160-180 cm
și au 8000 – 10000 g. Anvergura
aripilor este cuprinsă între 270-320
cm. Se hrănes cu cu pește în ape
cu adâncime mai mică de 2,5 m
deoarece nu se pot scufunda. Trăiesc
în grupuri mari numite colonii și se
hrănesc împreună. Momentul este
memorabil, ei se așează în cerc și bat
din aripi să împingă peștii spre mijloc
și pentru a-i prinde mai ușor.

5. Alte specii protejate în situl Natura 2000
Tritonul dobrogean
(Triturus dobrogicus)
E cea mai mare specie de triton de pe
teritoriul României, dar numărul de
exemplare este foarte redus datorită
distrugerii permanente a habitatelor
în care trăiește (păduri umede,
stepe, pășuni, râuri și mlaștini din
zona temperată).
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Broasca țestoasă europeană de baltă
(Emys orbicularis)
E destul de des întâlnită în țara
noastră. În ciuda renumelui său e
totuși o specie agilă deplasându-se
ușor în apă unde obișnuiește să se și
hrănească. Se hrănește cu crustacee,
nevertebrate, insecte și viermi.
Buhaiul de baltă cu burta roșie
(Bombina bombina)
Este o broască acvatică, de șes, fără
coadă. Se hrănește cu insecte de
uscat și are puțini dușmani datorită
glandelor veninoase din negii pielii
care secretă un lichid alb, vâscos și
iritant.

6. Comunități locale
Vecinătatea lacului a fost apreciată de oameni încă din cele mai vechi
timpuri. Astfel în preajma Iezerului Mostiștea se întâlnesc situri arheologice
foarte vechi (din Neolitic, Epoca Bronzului și a Fierului) pe teritoriile
comunelor Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei și Frăsinet. De atunci
malurile lacului au fost permanent locuite, iar oamenii s-au ocupat mai
ales cu cultura plantelor, creșterea animalelor, dar și pescuit sau vânătoare.
Localitățile din cadrul sitului sunt – după numărul de locuitori – încadrate în
categoria așezărilor rurale mici și mijlocii și au între câteva sute până la puțin
peste 3000 de locuitori (Valea Argovei). Pe lângă activitățile tradiționale se
dezvoltă încet și turismul în această parte a țării. Activitățile turistice ce pot
fi practicate aici sunt birdwatching-ul, pescuitul sportiv, sporturile nautice,
plimbările cu bicicleta sau cele ecvestre.
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7. Activități permise în sit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercetare științifică.
Educație ecologică.
Fotografiatul și filmatul.
Birdwatching.
Practicarea ciclismului sau a turismului ecvestru pe traseele
stabilite și semnalizate corespunzător.
Pășunat – cu respectarea reglementărilor legale.
Pescuit sportiv.
Sporturi acvatice nemotorizate.
Tabere sau competiții ce presupun accesul pe teren cu acordul
custodelui.

8. Activități interzise în sit
•
•
•
•
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Distrugerea sau degradarea panourilor informative, a
indicatoarelor, marcajelor sau oricăror alte amenajări de pe
suprafața sitului.
Colectarea și comercializarea oricăror specii de floră ocrotită,
capturarea speciilor din fauna ocrotită.
Perturbarea liniștii.
Abandonarea deșeurilor pe teritoriul sitului.
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