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1 Introducere 
LUKERGRenew (LUKERG-R sau Societatea Mamă) a dezvoltat un parc eolian lângă satele 
Luminița, Topolog și Meșteru, în Județul Tulcea, în partea de nord a Regiunii Dobrogea, în 
România (denumit în continuare Proiectul). Dezvoltarea proiectului a fost începută prima 
dată în 2006 de către Land Power (Land Power sau Societatea) și LUKERG-R a obținut 
proiectele de dezvoltare aprobate. Începând cu Decembrie 2012, Land Power este Societate 
Românească deținută 100% în subsidiar de LUKERGRenew.  

Pe durata avizarii de mediu, două EIA au fost implementate datorită evoluției regulamentului 
român de mediu:  

1. prima aplicație EIA (2008 EIA) a fost implementată pentru întregul parc eolian și 
depusă la Autoritățile Competente (Agenția de Protecție a Mediului din Județul 
Tulcea – denumită în continuare EPA) care au emis 3 Acorduri de Mediu, respectiv 2 
grupuri din Luminița și Meșteru în noiembrie 2008 și 1 pentru grupul din Topolog, în 
februarie 2009;  

2. cea de-a doua (2010 EIA) a fost implementată pe o bază de voluntariat de către 
Land Power ca urmare a intrării în vigoare a unui nou Regulament Național (GD 
445/2009 – Decizia Guvernamentală nr. 445/2009 cu privire la stabilirea procedurii 
cadru pentru evaluarea impactului de mediu pentru anumite proiecte publice și 
private). EPA a încheiat procesul de autorizare revizuind cele 3 Acorduri de Mediu 
(emise pentru procesul EIA 2008) la data de 09 decembrie 2010 și emițând un singur 
Contract de Mediu pentru întregul parc eolian la data de 12 noiembrie 2011.  

Parcul eolian este încadrat în siturile Natura 2000, de ex. Pădurea Babadag SPA și Podișul 
Nord Dobrogean SCI, și astfel, pe baza MO 19/2010 (Aprobarea Metodologiei cu privire la 
Evaluarea Adecvată a planurilor și proiectelor cu potențiale efecte asupra zonelor protejate 
de interes comunitar (Siturile Natura 2000)”), în 2010, un Studiu de Evaluare Adecvată a fost 
depus la EPA (până în prezent nu există Autorități/Organizații specifice pentru 
managementul acestor situri Natura 2000) pentru a evalua impacturile potențiale cu privire la 
două situri Natura 2000 (11 turbine au fost amplasate în siturile Natura 2000 la momentul 
depunerii Studiului de Evaluare Adecvată – recent, o turbină (T01) a fost abandonată din 
cauza optimizărilor recente ale proiectului). Cu toate că nu a fost emis nici o autorizație 
pentru Studiul de Evaluare Adecvată, s-a observat faptul că Studiul EIA 2010 a inclus 
evaluările și rezultatele Studiului de Evaluare Adecvată, astfel încât, autorizația finală EIA 
emisă de EPA a acoperit și conținutul Studiului de Evaluare Adecvată.  

Până în prezent, Proiectul a obținut permisele și autorizările necesare inclusiv autorizațiile 
de construcție, autorizațiile de mediu și autorizațiile. 

LUKERGRenew solicită finanțare pentru proiect de la Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD). În conformitate cu cerințele de performanță EBRD, 
proiectul a fost evaluat în ceea ce privește cerințele de mediu și politică socială ale Băncii și 
cerințele legale UE, rezultând următoarele:  

 

• nici un fel de evaluări de impact vizual și peisaj nu au fost asigurate în două rapoarte 
EIA, și astfel, analize suplimentare susținute de fotografii ale parcului eolian, luând 
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de asemenea în considerare efectele cumulative ale altor proiecte existente, au fost 
considerate necesare.  

• nici o conformitate cuprinzătoare cu criteriile Directivei UE legate de Habitate nu a 
fost arătată în Evaluarea Adecvată 2010 existentă, cu privire la standardul ecologic și 
evaluarea impactului cu privire la păsări și lilieci. Drept consecință, au fost necesare 
studii suplimentare pentru a îndeplini cerințele UE cu privire la speciile protejate.  

Astfel, informațiile suplimentare globale sunt prezentate în prezentul raport care este parte a 
pachetului de dezvăluiri ESIA pentru consultanță publică a proiectului, împreună cu 
rapoartele române de mediu, originale, de ex. cele două rapoarte EIA și studiul de Evaluare 
Adecvată, și noile documente, de ex. Studiul Suplimentar cu privire la păsări și lilieci, Planul 
de Acțiune Socială și de Mediu (ESAP), Planul de Angajare a Deținătorilor de Interese 
(SEP), și Rezumatul Non-Tehnic (NTS).  

Investigațiile suplimentare confirmă faptul că:  

• parcul eolian propus, cu implementarea măsurilor sugerate de reducere, nu va avea 
un impact negativ asupra caracteristicilor peisajului local dincolo de contextul local;  

• având în vedere poziționarea parcului eolian și locația parcului eolian în zona 
periferică a rutei de migrație, și luând în considerare măsurile propuse de 
reducere/compensare, nu se așteaptă ca parcul să contribuie în ceea ce privește un 
efect semnificativ rezidual sau cumulativ asupra păsărilor și integrității siturilor Natura 
2000. O monitorizare suplimentară va fi implementată de-a lungul ciclului proiectului 
pentru a verifica eficiența măsurilor de reducere. În ceea ce privește liliecii, șantierul 
parcului eolian este caracterizat de o densitate scăzută a populațiilor de lilieci și, 
astfel, impactul asupra speciilor de lilieci nu este anticipat a fi semnificativ, dar, cu 
toate acestea, vor fi implementate măsuri adecvate de reducere.  

 

Structura raportului 

După această introducere, raportul prezintă:  

• o scurtă prezentare a proiectului cu privire la o modificare recentă a planului 
proiectului și ultimul program al lucrărilor de construcții;  

• o evaluare a impactului vizual al peisajului prin producerea unei hărți a unei zone de 
vizibilitate teoretică și fotomontaje împreună cu impacturile cumulative de peisaj cu 
privire la alte parcuri eoliene existente.  

• un rezumat al Studiului Suplimentar, pregătit de AS ORIMEX (consultant român al 
Land Power care a elaborat Evaluarea Adecvată existentă) cu privire la standardul 
ecologic și evaluarea impacturilor asupra păsărilor și liliecilor.  

• concluziile globale cu privire la informațiile suplimentare ale proiectului, discutate în 
prezentul raport.  
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2 Detalii proiect 
Parcul eolian va fi amplasat în Județul Tulcea, în partea de nord a Regiunii Dobrogea, la o 
distanță de aproximativ 50 km către vest față de țărmul Mării Negre și la aproximativ 40 km 
sud-vest față de orașul Tulcea. Așa cum a fost deja descris, parcul eolian va fi localizat 
lângă satele Luminița, Topolog, Meșteru și Dorobantu. Trebuie luat în considerare faptul că 
Luminița este parte a Municipiului Topolog și Meșteru este parte a Municipiului Dorobantu.   

Șantierul parcului eolian este accesat pe drumul DJ 411 (222B), ce face legătura între 
Dorobantu și Topolog, și alte drumuri existente (De 602, 561, 606, 615 și 616) în zonă.  

Proiectul este împărțit în 3 grupe, și anume Meșteru (16 turbine – ME), Luminița (11 turbine 
– LU) și Topolog (15 turbine – TO).  

Proiectul are o putere instalată totală de 84 MW, incluzând 42 turbine eoliene de 2 MW 
fiecare. Fiecare turbină eoliană are o înălțime de 150 m (105 m turnul plus 45 m paleta de 
rotor peste înălțimea turnului). Datorită optimizărilor recente, dezvoltarea turbinei T01 (în 
interiorul zonei SCI) a fost abandonată și, astfel, numărul de turbine a fost redus de la 42 la 
41. În conformitate cu planul final, respectiv 10 turbine (LU03-LU011 și ME08) sunt 
localizate în cadrul Podișului Nord Dobrogean SCI și una dintre ele (ME08) în cadrul SPA 
Pădurea Babadag (de ex. turbina ME08 este localizată atât în SCI cât și în SPA, deoarece o 
parte a Pădurii Babadag SPA este de asemenea desemnată ca SCI).  

După abandonarea turbinei TO1, Land Power a început dezvoltarea unei noi turbine 
localizată în afara Natura 2000. Procesul este în curs de derulare.  

Localizarea turbinelor și granițele Pădurii Babadag SPA și ale Podișului Nord Dobrogean 
SCI sunt raportate în Imaginea 1.  

Turbinele vor fi conectate la o nouă stație 30/110 kV (stația Topolog) prin intermediul unor 
cabluri subterane electrice de 36 km de medie tensiune (30 kV). Rutele cablurilor vor fi 
realizate pe marginile drumurilor (drumuri existente sau noi drumuri care vor fi construite 
pentru parcul eolian) pentru a reduce perturbarea agriculturii și a locurilor de pășunat. Stația 
Topolog va fi conectată prin intermediul unei linii de putere subterane de 110 kV la stația 
existentă Rahman 400-110 kV. Linia de putere de 110 kV va avea o lungime de aproximativ 
15 km și, cu excepția primului kilometru, va fi realizată pe marginea drumului național DN 
701 (22A) până ajunge la stația Rahman.  

Harta cuprinzătoare a planului actualizat al proiectului este raportată în Anexa 1 , arătând 
locația fiecărei componente a parcului eolian.  

 

Program proiect 

Un program pentru implementarea proiectului ce detaliază perioada estimată de timp și data 
de începere și finalizare a construcție este prezentat în Imaginea 2 .  

Durata normală de funcționare a turbinei este de aproximativ 20-25 ani, moment în care va 
urma scoaterea din funcțiune.  
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Imaginea 1: Hart ă plan turbine eoliene ce prezint ă zonele protejate SCI și SPA  
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Imaginea 2: Program de construc ție  
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3 Evaluare impact vizual și peisaj  
Prezenta secțiune prezintă lucrarea suplimentară legată de rezultatele evaluării impacturilor 
vizuale de peisaj ale parcului eolian Topolog-Luminița-Meșteru, așa cum este recomandat în 
cadrul raportului cu privire la obligația de diligență. Efectele cauzate de dezvoltarea parcului 
eolian asupra caracteristicilor peisajului și caracterului agreabil vizual au fost considerate, 
inclusiv efectele asupra unor potențiali vizitatori sau grupuri de vizitatori, ca fiind cauzate de 
o schimbare a aspectului peisajului ca rezultat al dezvoltării.  

Caracteristicile peisajului sunt considerate a avea o mare importanță și sunt apreciate pentru 
calitățile lor intrinseci indiferent dacă sunt văzute de oameni sau nu.  

Dezvoltarea este analizată pentru a identifica elementele parcului eolian propus cu 
potențialul de a cauza efecte asupra peisajului și/sau caracterului agreabil vizual al zonei 
înconjurătoare.  

Evaluarea impactului vizual asupra peisajului a fost realizată doar pentru operarea parcului 
eolian, deoarece aceasta este considerată cea mai critică etapă în ceea ce privește 
modificările de lungă durată asupra peisajului.  

La final, impacturile cumulative asupra peisajului au fost evaluate luând în considerare alte 
parcuri eoliene deja existente în aceeași zonă a proiectului.  

 

Metodologie 

Evaluarea impactului vizual asupra peisajului a implicat studiu documentar, muncă de teren, 
prelucrare, analiză și interpretare a datelor utilizând echipamente profesionale.  

Evaluarea impacturilor potențiale asupra caracteristicilor peisajului și caracterului agreabil 
vizual din zona proiectului și în zonele înconjurătoare, se bazează pe principiile de practică 
conținute în cadrul următoarelor instrucțiuni:  

 

• Instrucțiuni pentru evaluarea impactului vizual și de peisaj, Ediția a doua, Institutul de 
Peisagistică și Institutul Managementului și Evaluării Mediului, 2002; 

• Evaluarea Vizuală a Parcurilor Eoliene: Cea mai bună Practică.Scottish Natural 
Heritage, 2002; 

• Reprezentare Vizuală a Parcului Eolian, Instrucțiuni Bună Practică, Scottish Natural 
Heritage, 2007; 

• Instrucțiuni de Siguranță și Sănătate de Mediu pentru Energia Eoliană, IFC, World 
Bank Group; 

• Utilizarea fotografiei și fotomontajului în Evaluarea Vizuală și de Peisaj – Institutul de 
Peisagistică Notă de Avizare 01/09 – Comitetul Tehnic al Institutului de Peisagistică, 
Februarie 2009.  

Evaluarea este realizată pe baza următorilor pași cheie:  
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• O hartă a Zonei de Vizibilitate Teoretică (ZTV) a fost generată pentru parcul eolian 
Topolog-Luminița-Meșteru pentru a identifica extinderea potențială a vizibilității 
parcului eolian asupra unei zone de studiu cu o rază de 25 km.  

• au fost alese puncte de vizualizare principale în cadrul ZTV ce reprezintă gama de 
vizualizări și tipuri de privitori ce pot fi afectați de proiect.   

• fotomontaje ale dezvoltării parcului eolian din puncte alese de vizualizare au fost 
elaborate pentru a prevedea vizualizările operaționale ale turbinelor propuse din 
fiecare punct de vizualizare hotărât.  

În următoarele secțiuni, sunt explicate metodologiile și metodele utilizate pentru evaluarea 
impactului vizual asupra peisajului.  

 

Instrumente ilustrative: Zon ă de Vizibilitate Teoretic ă și fotomontaje  

Pentru a asista în evaluarea potențialelor efecte vizuale și de peisaj, ce reies din parcul 
eolian propus, o hartă a Zonei de Vizibilitate Teoretică (ZTV) a fost generată pentru a 
identifica extinderea potențială a vizibilității parcului eolian asupra zonei de studiu cu o rază 
de 25 km.  

O Zonă de Vizibilitate Teoretică identifică și realizează o hartă a zonei în cadrul căreia o 
dezvoltare propusă poate avea o influență sau un efect asupra mediului vizual.  

A fost aleasă o zonă maximă de 25 km din centrul parcului eolian pentru ZTV pentru 
centrala Topolog-Luminița-Meșteru pe baza dimensiunilor parcului eolian și în conformitate 
cu principiile din cadrul documentelor de referință.  

ZTV prezentată în acest document a fost utilizată ca un instrument pentru a indica mărimea 
vizibilității teoretice maxime a vârfului palei turbinelor eoliene. Se bazează pe date de teren 
digitale de Ridicare Topografică (OS) furnizate ca date de înălțime gradată la o rezoluție cu 
un interval de 50 m și a fost suprapusă pe o hartă bazată pe OS la o scară de 100.000 așa 
cum a fost sugerat pe baza instrucțiunilor SNH (2002).  

ZTV este teoretică deoarece nu ia în considerare intervenția obstacolelor naturale și 
artificiale, cum ar fi de exemplu perdeaua forestieră de protecție, copaci, structuri construite 
sau schimbări minore în domeniul topografiei (trebuie notat faptul că Modelul Digital de 
Teren – DTM se bazează pe un grafic de ridicare topografică de 50 m și nivelurile interpolate 
dintre punctele graficului pot să nu fie corecte în prim plan în rare ocazii). Acolo unde aceste 
obstacole intervin între privitor și parcul eolian, atunci, acest screening local ar putea reduce 
vizibilitatea proiectului.  

Mai mult, percepția reală umană este afectată de acuitatea ochiului uman. În condiții de 
vizibilitate bună (vizibilitatea este definită din punct de vedere meteorologic ca fiind cea mai 
mare distanță la care un obiect poate fi observat și recunoscut la lumina zilei), un stâlp cu un 
diametru de 100 mm va fi dificil de observat la 1 km și un stâlp cu un diametru de 200 mm 
va fi dificil de observat de la o distanță de 2 km. Suplimentar, ceața, negura sau alte condiții 
atmosferice pot afecta vizibilitatea în mod semnificativ (Hill et al, 2001).   

O evaluare a vizibilității prevăzute a parcului eolian în zona de studiu a fost realizată și au 
fost alese trei puncte de vizualizare prin analizarea ZTV și verificarea descoperirilor în timpul 
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activităților de recunoaște la fața locului.  Aceste puncte de vizualizare sunt considerate 
reprezentantele celor mai importanți receptori senzitivi din zona de studiu.  

Parametrii luați în considerare în timpul alegerii punctelor de vizualizare au inclus:  

• Tipuri de receptor: de ex. pentru a include tipurile de caracteristici de peisaj care ar 
putea fi cel mai sigur afectate; peisaje desemnate, grădini istorice și peisaje 
proiectate, așezări, drumuri, cărări marcate; puncte de vizualizare marcate, zone de 
picnic și locații de recreere în aer liber; 

• Distanța de la parcul eolian 

• Direcția de la parcul eolian cu scopul de a obține o distribuție de la diferite carturi de 
compas din jurul șantierului; și  

• Altitudine   

 

Analiza potențialelor efecte asupra peisajului și caracterului agreabil vizual ce reies din 
parcul eolian propus în fiecare dintre aceste puncte de vizualizare a fost realizată. Această 
analiză a implicat producerea de fotomontaje pentru a prevedea vederile operaționale ale 
turbinelor propuse din fiecare punct de vizualizare decis.  

Fotomontajele au fost pregătite pe baza combinării imaginilor de cablu și/sau 3D ale 
vizualizării prevăzute cu fotografia vizualizării existente și realizarea imaginii utilizând un 
model al turbinelor eoliene propuse, de asemenea generat electronic. Imaginile ce rezultă 
trebuie vizualizate de la o distanță de 300 mm pentru a reproduce cât mai corect 
vizualizarea care fi fost obținută de la punctul de vizualizare. Această metodă este în 
conformitate cu instrucțiunile curente de bună practică Reprezentarea Vizuală a Parcurilor 
Eoliene, Instrucțiuni de Bună Practică (Scottish Natural Heritage, 2007). 

Fotografiile de șantier au fost realizate în timpul cercetărilor la fața locului cu o cameră de 
reflexie cu o singură lentilă (SLR) cu o lentilă de 50 mm, care este în conformitate cu 
instrucțiunile oferite Nota de Avizare a Institutului de Peisagistică 01/09 – Utilizarea 
fotografiei și fotomontajului în Evaluarea Vizuală și de Peisaj (Comitetul tehnic al Institutului 
de Peisagistică, Februarie 2009), deoarece această dimensiune de lentilă se consideră că 
reprezintă cel mai îndeaproape vizualizarea obținută de ochiul uman.  

Pentru fiecare punct de vizualizare, au fost combinate cadre individuale fotografice în 
panorame.  

Vizualizările existente și prevăzute de la fiecare dintre aceste puncte de vizualizare au fost 
analizate pentru a identifica mărimea schimbării și impacturile reziduale asupra 
caracteristicilor de peisaj și caracterului agreabil vizual.  

La final, a fost realizată o evaluare a efectelor potențiale pentru a stabili impactul parcului 
eolian în legătură cu peisajul și caracterul agreabil vizual. Importanța unei peisaj sau efect 
vizual este o funcție a sensibilității peisajului afectat sau receptorului vizual, și dimensiunea 
schimbării care va avea loc ca rezultat al parcului eolian propus, așa cum este descris 
detaliat în următorul paragraf.   
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Metodologie de evaluare a importan ței impacturilor vizuale de peisaj.   

Nu există nici un fel de praguri de importanță stabilite, măsurabile, tehnice, pentru impacturi 
vizuale și de peisaj. Oriunde este posibil, impacturile identificate sunt cuantificate dar natura 
evaluării vizuale și de peisaj necesită o interpretare pe bază de judecată profesională.  

Pentru a asigura un nivel de conformitate cu evaluarea, sensibilitatea peisajului la 
schimbare, prevederea dimensiunii impactului și evaluarea semnificației potențialelor efecte 
s-au bazat pe criterii predefinite. Aceste criterii sunt stabilite în Tabelul 1  și, pe baza 
acestora, nivelul de importanță al impactului este descris ca fiind nesemnificativ, minor, 
moderat sau major.  

Tabelul 1 – Nivelurile de importan ță ale impacturilor vizuale.   

 
 Dimensiunea schimbării în ceea ce privește vizualizarea, cauzată de Dezvoltarea Propusă 

Imperceptibilă Mică Medie Mare 

Schimbare abia 
vizibilă, la distanțe 
foarte mari, sau 
vizibilă pentru o 
scurtă durată , 
probabil la un 
unghi oblic, sau 
care se contopește 
cu vizualizarea 
existentă 

Schimbări minore în 
vizualizări, la distanțe 
lungi, sau vizibile pe o 
durată scurtă, probabil 
la un unghi oblic, sau 
care se contopește 
într-o anumită măsură 
cu vizualizarea 
existentă 

Schimbări clar 
perceptibile la 
distanțe 
intermediare, ce au 
ca rezultat fie un nou 
element distinct într-
o parte semnificativă 
a vizualizării,sau o 
schimbare cu o 
gamă mai largă sau 
mai puțin 
concentrată pe o 
zonă mai largă  

Schimbări majore la 
distanțe scurte, ce 
afectează o parte 
substanțială a 
vizualizării, vizibile în 
mod continuu pe o 
durată mare de timp, 
sau care 
obstrucționează o 
parte importantă sau 
elemente importante 
ale vizualizării.  

S
en

si
bi

lit
at

ea
 p

un
ct

ul
ui

 d
e 

vi
zu

al
iz

ar
e 

S
că

zu
t 

Număr mic de vizitatori cu interes în împrejurimi. 
Privitori cu un interes trecător, care nu este 
concentrat în mod special pe peisaj, de ex. 
muncitori, navetiști. Calitatea vizualizării 
existente, așa cum poate fi percepută de privitor, 
este evaluată ca fiind scăzută 

Nesemnificativ Nesemnificativ Minor Minor către moderat 

M
ed

iu
 

Număr mic de rezidenți și număr moderat de 
vizitatori cu interes în ceea ce privește mediul. 
Număr mare de utilizatori ai drumurilor de 
recreere. Calitatea vizualizării existente, așa cum 
este percepută de privitor, este evaluată ca fiind 
medie.  

Nesemnificativ Minor Moderat Moderat către major 

R
id

ic
at

 

Număr mare de privitori și/sau persoanele cu 
interese proprietare și oportunități prelungite de 
vizualizare, cum ar fi rezidenți și utilizatori ai 
facilităților de recreere atractive și bine utilizate. 
Calitatea vizualizării existente, așa cum este 
percepută de privitor, este evaluată ca fiind 
ridicată.   

 

Nesemnificativ Minor către moderat Moderat către major Major 

Prezentul tabel are doar rol de ghidare. Descrierile nivelurilor de dimensiune și sensibilitate au doar scop ilustrativ. 
Fiecare caz este evaluat conform caracteristicilor sale, pe bază de judecată și experiență profesională, și nu există o limită 
definită între nivelurile de impact.  

Caracteristici existente de peisaj  

Următoarele imagini arată caracteristica peisajului la șantierul proiectului și în zonele 
înconjurătoare.  

Zona șantierului este caracterizată de un peisaj deluros, cu pante ușoare orientate est-vest 
și podișuri stâncoase. În zonele înconjurătoare ale șantierului proiectului, au fost observate 
dovezi ale proceselor de eroziune cauzate de apele pluviale, cu toate că prezența unei 
vegetații continue de stepă indică faptul că procesele de eroziune sunt oarecum stabile sau 
încetinite în momentul de față.  
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Acoperirea și utilizarea terenului în cadrul zonei mai mari sunt dominate în principal de o 
combinație de agricultură și pășunat. În cadrul șantierului parcului eolian, terenul este utilizat 
în principal pentru agricultură. Culturile principale includ porumbul, cerealele și floarea 
soarelui. Nu au fost identificate alte culturi de valoare economică în decursul vizitelor la fața 
locului (a se reține faptul că vizitele la fața locului au fost realizate toamna și iarna și, astfel, 
prezența zonelor mici utilizate – primăvara și vara – pentru producția de legume nu poate fi 
exclusă). Utilizarea terenului este fragmentată iar practicile de agricultură intensive sunt 
limitate. Zonele de pajiște dedicate hrănirii animalelor și pășunatului au fost de asemenea 
prezente, în locuri delimitate cu garduri improvizate.  

În zonele necultivate, vegetația sinantropică de pajiște și stepa sunt predominante, iar 
zonele izolate cu tufișuri sunt prezente în canalele de drenare a apelor pluviale.   

Granița de nord-est a șantierului este definită de pământ forestier. În zona de tranziție dintre 
pășune și terenul forestier, este prezentă o combinație de zonă forestieră și pajiște.  

Satele Topolog, Luminița, Meșteru și Dorobantu sunt prezente în zonele din jurul șantierului 
proiectului. În particular, Luminița este parte a municipiului Topolog și Meșteru este parte a 
municipiului Dorobantu. Topolog este cel mai mare sat, așa cum este specificat mai jos. 
Aceste sate ocupă doar un procent mic din întregul teritoriu. Nu sunt prezente case izolate. 
Satele sunt alcătuite în principal din case mici, rurale și, în general, au propria grădină (în 
anumite cazuri utilizate ca grădini bucătărie) și zonă de adăpost pentru animale.  

Comunicarea între sate este asigurată prin drumuri publice. Drumul județean DJ411 (222B) 
leagă Dorobantu și Topolog, trecând prin Meșteru și Luminița. Drumul național DN 701 (22A) 
leagă stațiile Topolog și Rahman.  

Imaginea 3: Peisajul în zona proiectului – v ăi înguste cu vegeta ție reprezentat ă de tufi șuri.  
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Imaginea 4: Peisaj în zona proiectului – zone de p ășune  

 
 
Imaginea 5 – Peisajul în zona proiectului – zone ag ricole (exemple de terenuri cu agricultur ă 
intensiv ă)  
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Imaginea 6: Peisajul din zonele înconjur ătoare ale șantierului (în partea frontal ă, exemple de 
utilizare tradi țional ă a terenului, cu fragmentare a teritoriului)  

 

Imaginea 7: Zone de p ășune în șantierul proiectului  
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Imaginea 8: Peisaj în zona proiectului: linii de pu tere de transmitere existente, în partea din 
spate, turbinele parcului eolian existent ENEL 

 
 
Imaginea 9: Canale pentru drenarea apelor pluviale și vegeta ție reprezentat ă de tufi șuri în 
zonele înconjur ătoare  
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Proiectul 

Descrierea proiectului este raportată în Secțiunea 2, în timp ce în următoarele paragrafe 
sunt prezentate informații suplimentare, utile pentru evaluarea vizuală a peisajului.  

Proiectul va acoperi o suprafață de aproximativ 497 ha cu următoarea altitudine: 150m 
Meșteru, 197m Luminița și 215m Topolog. Șantierul parcului eolian este accesat pe drumul 
DJ 411 (222B), ce leagă Dorobantu și Topolog, și alte drumuri existente (De 602, 561, 606, 
615 și 616) din zonă. 

Turbinele propuse vor fi răspândite în mod aleatoriu de-a lungul unui peisaj agricol deschis, 
dar foarte aproape de parcul eolian existent TOTAL ELECTRIC (ENEL) (11 turbine 
funcționale), așa cum este arătat în imaginea de mai jos. În scopul acestei analize, a fost 
realizată o evaluare cumulativă, luând în considerare și Parcul Eolian ENEL existent.  

Locația proiectului propus (în roșu) și a parcului eolian ENEL existent (în albastru) este 
arătată în Anexa 1.  

Impacturi asupra caracteristicilor peisajului și caracterului atractiv vizual  

Analiz ă a Zonei de Vizibilitate Teoretic ă  

O hartă ZTV a fost, de asemenea pregătită, pentru a susține evaluarea vizuală ce arată 
vizibilitatea teoretică a turbinelor într-o zonă ce acoperă o rază de 25 km din centrul 
proiectului parcului eolian. Această ZTV arată de unde cel puțin o turbină a parcului eolian 
până la înălțimea totală de 150 m poate fi vizibilă. Acest lucru este prezentat în Anexa 2 .  

O analiză a ZTV este furnizată mai jos, și explică măsura în care turbinele propuse vor fi 
teoretic vizibile din zona de studiu și natura și locația receptorilor ce pot fi afectați. În detaliu:  

• satele vecine Topolog, Luminița, Meșteru, Magrule, etc. Oricum, având în vedere că 
sunt văi (linii de drenaj și eroziune) în cadrul topografiei înconjurătoare, anumite 
comune învecinate nu vor putea vizualiza turbinele eoliene, în special Fântâna Oilor 
și Calfa.  

• drumurile ce asigură legătura între sate, cum ar fi de exemplu drumul județean 
DJ411 (222B) ce leagă Dorobantu și Topolog, trecând prin Meșteru și Luminița, 
drumul național DN 701 (11) ce leagă stațiile Topolog și Rahman, și 

• în nord și est, vizibilitatea turbinelor propuse se extinde la o distanță de aproximativ 5 
km de la șantier și apoi devine mai fragmentată din cauza prezenței văilor dincolo de 
munții localizați în jurul șantierului.  

Trebuie avut în vedere faptul că șantierul proiectului este împrejmuit de pădure în partea 
nord-estică. De fapt, cu toate că hărțile ZTV arată zone mari unde este prevăzută vizibilitate 
către nord-est și nord, acest sector are o acoperire forestieră la scară mare, unde 
recunoașterea la fața locului sugerează faptul că vederea este obstrucționată de terenurile 
forestiere înconjurătoare. Așa cum este detaliat în cele ce urmează, nu au fost realizate 
fotografii din nici un punct de vizualizare din nord-est în timpul vizitelor la șantier din cauza 
efectului de ecranare al pădurilor.  
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Vizualizarea și loca ția receptorilor  

Receptorii de caracter atractiv vizual sunt definiți ca indivizi sau grupuri de oameni care pot 
vizualiza parcul eolian. In contextul acestui parc eolian, principalele grupuri de receptori 
vizuali sunt definite după cum urmează:  

• rezidenți ai satelor învecinate, Topolog, Luminița, Meșteru; 

• utilizatorii de drumuri ce fac legătura între sate,  

• fermieri și lucrători agricoli ce frecventează zona. 

Nu există zone cu o valoare ridicată a peisajului, locații de patrimoniu, monumente antice, 
clădiri listate, etc, în cadrul sau în zona înconjurătoare a șantierului proiectului. În ceea ce 
privește zonele protejate prin conservare, respectiv 11 turbine (LU03 - LU011, TO01, ME08) 
sunt localizate în cadrul SCI Podișul Nord Dobrogean; una dintre ele (ME08) este de 
asemenea localizată în SPA Pădurea Babadag (turbina ME08 este localizată atât în cadrul 
SCI cât și în cadrul SPA, deoarece o partea Pădurii Babadag SPA este desemnată și ca 
SCI), oricum aceste zone sunt caracterizate de terenuri agricole și de pășunat, fără o 
semnificație particulară în ceea ce privește sensibilitatea.  

Este cunoscut faptul că aceste grupuri pot fi sub-divizate și faptul că pot exista mai multe 
categorii de receptori, dar, în scopul evaluării, se consideră faptul că aceste categorii de mai 
sus acoperă grupurile principale de peisaje și receptori vizuali.  

Următorul tabel identifică punctele de vizualizare selectate pentru a reprezenta gama de 
oportunități pe care oamenii le vor avea pentru a observa dezvoltarea din diferite tipuri de 
locații, altitudine, distanță și direcții. Aceste 3 puncte de vizualizare selectate au permis 
evaluarea impactului vizual asupra terenului din toate direcțiile, luând în considerare faptul 
că în nord și nord-est, vizibilitatea efectivă este obstrucționată de prezența pădurilor.  

Imaginea 1 și Imaginea 2 din Anexa 2  arată locațiile celor trei puncte de vizualizare alese.  

Tabelul 2: Puncte de vizualizare selectate  
Identificare 
punct de 
vizualizare 

Loca ție 
punct de 
vizualizare 

Altitudine  
(m) 

Distan ța 
până la cea 
mai 
apropiat ă 
turbin ă (km) 

Tip privitor  Direc ția de la 
punctul de 
vizualizare  

VP1 Meșteru 134 1,30 
Rezidenți ai 
Meșteru 

Vest 

VP2 Luminița 185 0,95 
Rezidenți ai 
Luminița  

Sud-Vest 

VP3 
Drumul 
național DN 
701 

285 1,75 
Utilizatori 
drumuri 

Est 

 



Land Power Raport de InformațiiSuplimentare 

 Topolog-Luminita-Mesteru, România 

 

16 octombrie 2013 16 ENVIRON 

IT1000957 
  

 

Analiza punctelor de vizualizare  

Analiza de la punctele de vizualizare a fost susținută de elaborarea de fotomontaje cu privire 
la dezvoltarea proiectului din trei puncte de vizualizare alese. Trebuie luat în considerare 
faptul că fotomontajele, prin natura lor, oferă o vizualizare restricționată și artificială și efectul 
real poate fi observat prin experimentarea vizualizării personal. Astfel, ilustrările nu asigură o  
replică exactă a vizualizărilor viitoare, ci turbinele sunt arătate la scară pentru a oferi o idee a 
dimensiunii structurilor și a efectului lor asupra vizualizării.  

Suplimentar, evaluarea vizibilității poate fi, de asemenea, afectată de condițiile de vreme și 
lumină.  

Vizualizările existente și fotomontajele pentru VP1, VP2 și VP3 sunt arătate în Imaginile 3, 4 
și 5 din Anexa 2.  

Analiza din fiecare punct de vizualizare selectat este prezentată în următorul tabel.  

 

Tabel 3: Analiz ă puncte de vizualizare  

VP1 

(Imaginea 
3 în 
Anexa 2) 

Vizualizare existent ă 

Vizualizarea existentă în Imaginea 3 ilustrează vizualizarea din satul Meșteru 
către șantier. Vizualizarea este caracterizată de un peisaj care se înclină 
puternic către punctul de vizualizare, fiind alcătuit dintr-o combinație de pajiște 
și terenuri agricole (cultivate și necultivate). Un grup de case / clădiri de ferme 
izolate și drumuri / cărări mici pot fi observate pe fundal. Turbinele existente ale 
ENEL nu sunt vizibile.  

Vizualizare prev ăzută 

Vizualizarea prevăzută ilustrată în Imaginea 3 arată 20 din turbinele propuse 
care vor fi vizibile cu bornele la linia de orizont și palele superioare deasupra. 
Majoritatea turbinelor parcului eolian propus, dacă vor fi construite, vor fi 
situate foarte aproape de punctul de vizualizare și vor deveni caracteristici 
proeminente în peisaj. În contextul parcurilor eoliene existente/aprobate și 
propuse, parcul eolian va reprezenta o dimensiune semnificativă a schimbărilor 
cumulative.  

Nu se așteaptă apariția nici unui impact cumulativ deoarece turbinele ENEL 
existente nu sunt vizibile.  

VP2 

(Imaginea 
4 în 
Anexa 2) 

Vizualizare existent ă 

Vizualizarea existentă este de la drumul județean DJ411 (222B) din satul 
Luminița. Peisajul este caracterizat de o înclinare ușoară către punctul de 
vizualizare, incluzând pășuni în partea din față, în timp ce pe fundal se pot 
observa casele satelor caracterizate de grădini bucătărie și zonă de adăpost 
pentru animalele domestice. 3 din turbinele existente ale ENEL pot fi observate 
în partea dreaptă a pozei, dincolo de case.  

Vizualizarea prev ăzută.  
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Fotomontajul din Imaginea 2 ilustrează vizualizarea prevăzută și indică faptul 
că până la 11 turbine (borne și rotoare) vor fi vizibile la linia de orizont a acestei 
vizualizări, în timp ce două turbine vor fi parțial vizibile. Graficul turbinelor 
suprapuse pare că se suprapune pe turbinele existente ale ENEL, introducând 
structuri mai mari decât cele care există în acest moment.  

VP3 

(Imaginea 
5 în 
Anexa 2) 

Vizualizarea existent ă 

Punctul de vizualizare este localizat la est de parcul eolian propus de-a lungul 
drumului național DN701 (22A). Vizualizarea existentă, ilustrată în Imaginea 5, 
este realizată la scară mare și este vastă. Poziția ridicată a acestui punct de 
vizualizare asigură o vizualizare deschisă a peisajului, care include 
predominant pășuni și zone agricole (cultivate și necultivate) în partea din față 
și pe fundal. În partea din mijloc, în partea stângă a fotografiei, se observă 
satul Topolog. Forma terenului se îndreptă ușor către sud (în partea stângă a 
fotografiei). Turbinele existente ale ENEL pot vi vizibile, cu toate că nu clar, la 
orizontul îndepărtat, în partea stângă a fotografiei.  

Vizualizare prev ăzută  

Fotomontajul din Imaginea 5 a ilustrat faptul că 14 turbine vor fi vizibile (borne 
și rotoare) la linia orizontului acestui punct de vizualizare. Oricum, vizibilitatea 
parcului eolian este completă doar pentru utilizatorii drumurilor care călătoresc 
din nord către sud și nu invers. Mai mult, verificarea terenului a indicat faptul că 
aceste vizualizări de-a lungul drumului vor fi intermitente din cauza formelor de 
relief și ondulărilor drumului și a vegetației de pe marginea drumului.  

Turbinele propuse vor fi văzute clar separat și distinct de parcul eolian ENEL 
datorită scării turbinelor și aranjarea acestora în comparație cu ENEL, precum 
și datorită mai marii apropieri a parcului eolian propus de punctul de 
vizualizare.  

 

Evaluare a impactului vizual  

Introducerea de noi structuri și activități în jurul șantierului va avea impact asupra calității 
vizualizării oamenilor care locuiesc, lucrează sau vizitează zona înconjurătoare. Parcul 
eolian Topolog-Luminița-Meșteru va fi văzut din locații fixe și de către oamenii care 
călătoresc în zonă pe drumuri, cărări și terenuri agricole.  

Evaluarea impactului vizual în punctele de vizualizare selectate s-a bazat pe metodologia de 
evaluare a semnificației impacturilor vizuale de peisaj, așa cum este specificat în Tabelul 1 
și a fost realizată printr-o combinație a sensibilității punctului de vizualizare și dimensiunea 
schimbării în ceea ce privește vizualizarea pentru fiecare punct de vizualizare selectat.  

Detaliat, sensibilitatea punctului de vizualizare a fost definită pe baza caracteristicilor 
punctului de vizualizare (Tabelul 2 ), recunoașterea la fața locului și analiza vizualizării 
existente raportată în Tabelul 3 . În timp ce dimensiunea schimbării în ceea ce privește 
vizualizarea, cauzată de dezvoltarea proiectului, a fost stabilită pe baza analizei vizualizării 
prevăzute, raportată în Tabelul 3.  
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În Tabelul 4 , semnificația impacturilor vizuale este raportată așa cum este evaluată prin 
criteriile și elementele țintă indicate în Tabelul 1.  

 

Tabel  4: Semnifica ția Impacturilor Vizuale din punctele de vi zualizare selectate  
Identificare punct de 
vizualizare 

Sensibilitate punct 
de vizualizare ) 

Dimensiunea 
schimb ării în 
vizualizare cauzat ă 
de dezvoltarea 
propus ă  

Semnifica ția 
impacturilor  

VP1 Mediu Ridicat Moderat către major 

VP2 Mediu Scăzut Minor 

VP3 Low Scăzut Nesemnificativ 

 

Semnificația impacturilor este evaluată pentru a varia de la nesemnificativ la VP3, către 
moderat la major la VP1.  

Fotomontajele punctelor de vizualizare arată faptul că proiectul va fi vizibil dintr-un număr de 
puncte de vizualizare, în orice mod caracterul deschis al parcului eolian propus și 
uniformitatea generală a culorilor și design-ului permite dezvoltărilor să se asocieze bine cu 
caracterul deschis și extins primitor al peisajului șantierului. Astfel, introducerea turbinelor 
eoliene și infrastructurii de sprijin nu va avea un impact negativ asupra caracterului peisajului 
local, dincolo de contextul local.  

Aceste impacturi vor fi limitate în mare măsură, în timp, la perioada de funcționare a parcului 
eolian, programată acum a fi de 20 de ani, și va fi inversată prin scoaterea din funcțiune și 
înlăturarea turbinelor și a altor structuri de conectare după această perioadă.  

 

Evaluare impact cumulativ  

Parcul eolian existent al ENEL reprezintă un element de micșorare, care deja reduce 
calitatea peisajului.  

Așa cum este ilustrat în Imaginile 3, 4 și 5, impacturile cumulative evaluate pentru parcul 
eolian ENEL existent, pe lângă parcul eolian propus, fără a ține seama de adâncirea 
vizualizării, sunt foarte limitate (ca în cazul VP2 și VP3) sau absente (ca în cazul VP1).  

 

Măsuri de reducere  

Pentru a reduce impacturile ce reies ca rezultat al proiectului în ceea ce privește 
caracteristicile peisajului și caracterul agreabil vizual, se recomandă următoarele măsuri de 
reducere:  

 

• evitarea doborârii și/sau distrugerii perdelelor forestiere de protecție; 
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• alegerea unei culori a turbinei care va fi, în mod tipic, un gri pal semi mat, care va 
avea un impact vizual mic asupra peisajului în momentul în care este observat pe 
fundalul cerului în cea mai mare parte. Culoarea mată nu trebuie să fie 
reflectorizantă, fapt ce va ajuta, de asemenea, reducerea potențialului impact în 
condiții de vreme însorită. Este observat faptul că aceste recomandări pot să 
contrasteze cu diminuarea inclusă în raportul EIA cu privire la utilizarea culorilor 
contrastante pe cel puțin 20% din rotor pentru a limita riscul de coliziune a păsărilor. 
Suplimentar, turnurile turbinelor vor avea un sistem roșu de semnal luminos 
intermitent, cu intervale mari de timp între două aprinderi consecutive (luminile roșii 
intermitente sunt cât se poate de slabe pentru a limita intruziunea vizuală cu privire la 
luminile albe constante): acest lucru le face mult mai vizibile noaptea și în condiții de 
ceață (atât noaptea cât și ziua), și, astfel, este mai puțin probabil să fie lovite de 
păsări și lilieci (vedeți măsuri de reducere în secțiunea 4.3).. 

 

Măsurile de reducere sunt stocate în ESAP. 
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4 Evaluare adecvat ă 
Așa cum a fost deja indicat în Capitolul 2 și arătat în Imaginea 1 , în conformitate cu planul 
final, respectiv 10 turbine (LU03-LU011 și ME08) sunt localizate în cadrul SCI Podișul Nord 
Dobrogean și una dintre ele (ME08) în cadrul SPA Pădurea Babadag (de ex. turbina ME08 
este localizată atât în SCI cât și în SPA, deoarece o parte a Pădurii Babadag SPA este 
desemnată ca fiind și SCI). Astfel, be baza MO 19/2010 (Aprobarea Metodologiei cu privire 
la Evaluarea Adecvată a planurilor și proiectelor cu efecte potențiale asupra zonelor naturale 
protejate de interes comunitar (siturile Natura 2000)”), în 2010 un Studiu de Evaluare 
Adecvată a fost depus la EPA (până în prezent, nu există Organizații/Autorități specifice 
pentru managementul acestor situri Natura 2000) pentru a evalua impacturile potențiale 
asupra două situri Natura 2000 (11 turbine au fost localizate în cadrul siturilor Natura 2000 la 
momentul depunerii Studiului Evaluării Adecvate – recent, o turbină (T01) a fost abandonată 
din cauza optimizărilor recente ale proiectului).   

O revizuire a Evaluării Adecvate existente, din 2010, în comparație cu cerințele Directivelor 
UE cu privire la Habitate și Păsări Sălbatice a arătat faptul că datele standardului ecologic și 
evaluarea impacturilor asupra păsărilor și liliecilor nu au fost în conformitate cu cerințele UE, 
fiind, astfel, necesare analize suplimentare. Detaliat:  

 

• Fără a ține seama de disponibilitatea unei cantități mari de date cu privire la 
standardul ecologic, adunate în decursul a 6 ani de activități de monitorizare, 
anumite date cu privire la prezența păsărilor și liliecilor în zona Proiectului au arătat o 
necesitate a unor analize suplimentare în conformitate cu Directivele UE cu privire la 
Habitate și Păsări Sălbatice. Activități suplimentare de monitorizare a păsărilor și 
liliecilor au fost realizate pe perioada primăverii (martie-iunie 2013), pe baza unei 
metodologii revizuite și în conformitate cu standardele internaționale și bunele 
practici. În Anexa 3 , un Raport detaliat, pregătit de AS Orimex, conținând rezultatele 
acestor noi activități de monitorizare este raportat.  

• evaluarea impacturilor asupra păsărilor a fost mai mult calitativă decât cantitativă și 
nu s-a bazat în mod adecvat pe standardul existent (nefiind conformă în mod 
adecvat, așa cum a fost indicat la punctul de mai sus) și speciile observate în timpul 
activităților de monitorizare. Mai mult, evaluarea impacturilor asupra liliecilor a lipsit 
deoarece nu au fost detectate nici un fel de specii pe întreaga perioadă de 
monitorizare (2006-2012). Astfel, în august 2013, Sponsorul (Land Power) a depus la 
AS Orimex un Studiu Suplimentar, care este raportat în Anexa 4 . La final, Studiul 
Suplimentar a re-prezentat standardul ecologic și a re-evaluat impacturile asupra 
păsărilor și liliecilor pe baza unei metodologii diferite, ce asigură o evaluare mult mai 
detaliată și cantitativă în conformitate cu Directiva cu privire la Habitate (Directiva UE 
92/43/EE) și Directiva cu privire la Păsări Sălbatice (Directiva UE 2009/147/CE), 
inclusiv Instrucțiunile UE cu privire la Evaluarea planurilor și proiectelor ce afectează 
semnificativ siturile Natura 2000 Instrucțiuni metodologice cu privire la prevederile 
Articolului 6(3) și (4) ale Directivei cu privire la Habitate 92/43/EEC (noiembrie 2001).  
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Această secțiune a Raportului de Informații Suplimentare prezintă rezumatul rezultatelor 
documentației suplimentare pregătite de AS ORIMEX cu privire la două puncte la care s-a 
făcut referire mai sus.  

 

Standard ecologic cu privire la p ăsări și lilieci  

Păsări 

Standardul ecologic pentru păsări descris în Studiul Suplimentar se bazează pe:  

• informațiile bibliografice ce au permis alegerea speciilor țintă (specii de interes, 
posibil a fi prezente pe șantier); și  

• date de monitorizare, detaliat:  

o datele de monitorizare pentru primăvara 2013 (martie – iunie), elaborate în 
conformitate cu standardul internațional  

o datele de monitorizare pentru ianuarie 2012 – februarie 2013, re-elaborate în 
conformitate cu standardele internaționale;  

o datele de monitorizare pentru 2006-2011 prezentate prin intermediul tabelelor 
rezumat și datelor colective.  

Evaluarea Suplimentară a împărțit speciile de păsări (fie direct observate în timpul 
monitorizării, sau posibil prezente în conformitate cu zona bibliografică existentă) în trei 
categorii: specii țintă posibil afectate, specii țintă neafectate, specii secundare (atât afectate 
cât și neafectate).  

Având în vedre că speciile țintă de păsări (sau specii de interes) au fost considerate, încă de 
la începutul monitorizării biodiversității din zona studiată, acele specii protejate la nivel 
internațional, european și național, care pot fi supuse impactului parcurilor eoliene. Astfel, 
speciile țintă au fost alese, luând în considerare: forma standard a Pădurii Babadag SPA 
(ROSPA 0091 Pădurea Babadag), speciile de interes național ce necesită o protecție strictă, 
și speciile migratoare care pot traversa zona parcului eolian, urmând calea de migrație 
pontică (ruta de zbor Via Pontica).  

Mai mult, alegerea speciilor țintă a fost realizată, de asemenea, în conformitate cu Scottish 
Natural HeritageGuidance (Instrucțiuni cu privire la patrimoniul național scoțian) (Metode de 
inspectare pentru utilizare în cadrul evaluării impacturilor parcurilor eoliene la țărm asupra 
comunităților de păsări noiembrie 2005 – revizuit decembrie 2010; denumit în continuare 
SNHG), specificând statutul de conservare și populațiile estimate. Atât speciile migratoare 
cât și cele rezidente sunt luate în considerare. Este raportată o diferențiere adecvată între 
speciile rezidente, de reproducere, de iarnă și migratoare.  

 

4.1.1.1. Metode de monitorizare 

Inspecțiile de monitorizare au fost realizate pe baza observațiilor de-a lungul transectelor și 
punctelor care permit o vedere de ansamblu. 

În cadrul activităților de monitorizare din primăvara 2013, au fost adăugate 2 transecte în 
cadrul zonei parcului eolian (cu privire la campaniile anterioare de monitorizare); în total, 5 
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transecte au fost investigate. Mai mult, 3 transecte ulterioare (identificate ca A, B, C) au fost 
analizate în aprilie, extinzând zona de cercetare către Pădurea Babadag (pentru aproximativ 
2 km în interior), pentru a detecta posibile cuiburi sau păsări de pradă.  

Imaginea 10: Transecte traversate în martie și iunie 2013.  

 
 

În conformitate cu recomandările Scottish Natural HeritageGuidance (Instrucțiuni cu privire 
la patrimoniul național scoțian) (SNHG, decembrie 2010) cu privire la extinderea zonei de 
inspecție (Paragraful 6.5.1 al SNHG, luând în considerare speciile posibil prezente în 
teritoriu), întregul grup de transecte pentru campania din primăvara anului 2013 a inclus: 
zone agricole/de pășunat, zone ecotonale între pădure și zonele agricole/de pășunat și părți 
de teren forestier.  

Trei puncte care permit o vedere de ansamblu au fost utilizate în 2013 pentru detectarea 
păsărilor în zbor  
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Imaginea 11: Puncte care ofer ă o vedere de ansamblu 

 
VantagePointscoordinates in WGS 84 system  
Observationspoints  Latitude  Longitude  

Vantage Point 1  44 54.294 28 21.322 

Vantage Point 2  44 54.400 28 20.727 

Vantage Point 3  44 55.302 28 19.238 

Legendă: 

vantagepoint – punct care oferă o imagine de ansamblu 

observationpoint – punct de observare 

latitude – latitudine 

longitude – longitudine  

 

Așa cum a fost raportat în Studiul Suplimentar, cele trei Puncte care oferă o vedere de 
ansamblu (Imaginea 11 ) acoperă aproximativ 98% din întreaga suprafață a zonei 
proiectului, inclusiv anumite zone din afara acesteia. Cu toate că locațiile a trei turbine ce 
aparțin grupului Topolog (TO-14, TO-15, TO-16) sunt virtual în afara zonei vizibile din cel 
mai apropiat Punct care oferă o vedere de ansamblu (VP1), așa cum a fost indicat de AS 
ORIMEX, zona în care aceste trei turbine vor fi localizate a fost ținută sub observație cu 
ajutorul unui telescop. Într-adevăr a fost posibilă realizarea observațiilor ornitologice cu 



Land Power Raport de InformațiiSuplimentare 

 Topolog-Luminita-Mesteru, România 

 

16 octombrie 2013 24 ENVIRON 

IT1000957 
  

 

privire la activitatea păsărilor, inclusiv (datorită altitudinii la care este localizat VP) pentru 
zonele de la periferia localității Topolog.  

 

 

Mai mult, VP selectate acoperă într-adevăr zonele critice, de ex. 1 zonă ecotonală între 
ecosistemele agricole/de pășunat și terenul forestier și 2 puncte la o altitudine mai mare. 
Zona care nu este acoperită este redusă topografic, mai mult cu activități agricole extinse 
(într-un fel mai intensive decât în alte zone) și, astfel, mai puțin critice.  

 

 



Land Power Raport de InformațiiSuplimentare 

 Topolog-Luminita-Mesteru, România 

 

16 octombrie 2013 25 ENVIRON 

IT1000957 
  

 

Imaginea 12: Zona total ă explorat ă vizual din cele trei puncte care ofer ă o imagine de 
ansamblu ( surs ă: imaginea 29 a Studiului Suplimentar).  

 

 

Timpul petrecut pe teren în 2012-2013 pentru fiecare transect și pentru fiecare VP în fiecare 
zi de monitorizare a fost planificat și petrecut în conformitate cu specificațiile Paragrafului 
6.5.3 al SNHG (luând în considerare speciile ce pot fi prezente în șantier), așa cum este 
arătat în Tabelul 18 al Studiului Suplimentar.  

Numele și profilurile profesionale ale observatorilor sunt disponibile pentru campania 2013 și 
sunt indicate în Studiul Suplimentar.  

 

4.1.1.2. Raport de monitorizare 

În ceea ce privește rezultatele campaniilor de monitorizare:  

• statisticile pentru campaniile din 2012-2013 sunt analizate în cadrul Studiului 
Suplimentar, prin evaluări numerice cu privire la activitățile înregistrate ale păsărilor 
și înălțimea și direcția de zbor.  

• datele brute colectate în perioada 2006-2011 sunt raportate în table cumulative în 
Anexele 7-12 din cadrul Studiului Suplimentar, în conformitate cu formatele de 
”Formular 1” și ”Formular 2” cerute de SHNG.  

Tabelul 5 de mai jos arata caracteristicile speciilor de pasari țintă considerate ca fiind 
potențial afectate de implementarea parcului eolian. Impacturile principale au fost evaluate  
Datele prezentate in acest tabel (in special „populatia estimata”) sunt incluse in Formularul 
de Date standard al sitului Natura 2000 – SPA Padurea Babadag (aprobat prin Ordinul 
Ministerului Mediului di Padurilor nr. 2387/2001 pentru modificarea Ordinului Ministerului 
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Mediului si Dezvoltarii Durabile Nr. 1964/2007 referitor la stabilirea zonelor protejate). Datele 
prezentate in tabel se bazeaza pe literatura de specialitate si unele puncte necesita o 
analiza mai detaliata: in orice caz, tabelul a fost utilizat ca informatie de baza. Lista de specii 
realmente prezente zona studiata si comportamentul lor, asa cum au fost observate in timpul 
activitatilor detaliate de monitorizare, sunt descrise in urmatoarele sectiuni 4.1.1.3 si 
prezentate in detaliu in Anexele la Studiul Aditional. Principalele impacte au fost evaluate 
pentru aceste specii, așa cum este rezumat în următoarea secțiune 4.2.1.2.  

 



Land Power Supplementary Information Report 

 Topolog-Luminita-Mesteru, Romania 

 

16 octombrie 2013 27 ENVIRON 

IT1000957 
  

 

Tabelul 5: Rezumat al caracteristicilor ”speciilor țint ă considerate ca fiind poten țial afectate” de implementarea parcului eolian ( informa țiile și datele la 
care se face referire în acest tabel sunt incluse î n Studiul Suplimentar).  

Specii–  
nume latin 

Specii – 
nume român 
comun  

SPA ce 
calific ă 
speciile 

Habitat de 
cuib ărire 
(din 
literatura 
știin țific ă)  
 

Habitat de 
hrănire 
(din 
literatura 
știin țific ă) 
 

Estimare a 
speciilor 
rezidente, de 
reproducere, de 
iarn ă și 
migratoare din 
zona studiat ă  
 S

ta
tu

t 
de

 
co

ns
er

va
re

 IUCN 
Lista 
roșie 

Cartea 
roșie 
(2005) 

România 
(perechi sau 
indivizi/an)* 
popula ție 
estimat ă  

Popula ție estimat ă în SPA 

R
ez

id
en

tă
 

D
e 

re
pr

od
uc

er
e 

D
e 

ia
rn
ă
 

M
ig

ra
to

ar
e 

Accipiterbre
vipes 

Uliu cu 
picioare scurte DA pădure 

rară 
păduri, 
teren arabil  

Nu sunt detectate 
specii B LC VU 

60-100 p (1999-
2002) 

 
60-100 
p 

  

Accipitergen
tilis Uliu porumbar NU teren 

forestier 
teren 
forestier rezident  LC -      

Accipiternisu
s Uliu păsărar NU 

zone cu 
habitate 
antropogen
e și cu 
vegetație 
ierboasă  
 

zone cu 
habitate 
antropogen
e și cu 
vegetație 
ierboasă  

migratoare B LC - 1.200-1.400 p 
(1998-2002)    2503-

3970 i 

Anthuscamp
estris 

Fâsă de 
pădure DS 

teren 
arabil, 
pășuni, 
zone 
mlăștinoas
e, zone 
stâncoase 
cu tufișuri  

teren 
arabil, 
pășuni 

de reproducere B LC - 150.000-220.000 
p (2000-2002  1600-

2000 p   

Aquila 
heliaca 

Acvilă de 
câmp DA 

teren 
arabil, 
pășuni 

teren 
arabil, 
pășuni 

migratoare B VU CR 5-10 p (1990-
2002)    2-5 i 

Aquilapomar
ina 

Acvila 
țipătoare mică DA 

păduri cu 
zone 
deschise 
lângă ape  

teren 
arabil, 
pășuni 

rezidente B LC VU 
2.500-2.800 p 
(1996-2002) 

 15-30 p  
4270-
8580 i 

Asio 
flammeus 

Ciuful de 
câmp NU păduri și 

marginile 
păduri și 
marginile de reproducere  LC VU      
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Specii–  
nume latin 

Specii – 
nume român 
comun  

SPA ce 
calific ă 
speciile 

Habitat de 
cuib ărire 
(din 
literatura 
știin țific ă)  
 

Habitat de 
hrănire 
(din 
literatura 
știin țific ă) 
 

Estimare a 
speciilor 
rezidente, de 
reproducere, de 
iarn ă și 
migratoare din 
zona studiat ă  
 S

ta
tu

t 
de

 
co

ns
er

va
re

 IUCN 
Lista 
roșie 

Cartea 
roșie 
(2005) 

România 
(perechi sau 
indivizi/an)* 
popula ție 
estimat ă  

Popula ție estimat ă în SPA 

R
ez

id
en

tă
 

D
e 

re
pr

od
uc

er
e 

D
e 

ia
rn
ă
 

M
ig

ra
to

ar
e 

acestora  acestora 

Burhinusoed
icnemus 

Pasărea 
ogorului NU 

pașuni cu 
Euphorbia, 
teren arabil  

pășuni, 
teren arabil 

Nu au fost detectate 
specii B LC EN 

400-800 p (1990-
2002) 

 35-50 p  
400-
500 i 

Buteobuteo Șorecar 
Comun NU pășuni, 

teren arabil 
pășuni, 
teren arabil 

rezidente/migrato
are B LC - 28.000-34.000 p 

(1996-2002)    

14.675
-
28.487 
i 

Buteolagopu
s 

Șorecar 
încălțat NU Zonă 

montană pășuni de iarnă (rar)  LC - 
500-2000 i (1990-
2000) 

  R  

Buteorufinus Șorecar mare DA 
pășuni, 
zone 
montane 

pășuni, 
mlaștini 

rezidente/migrato
are B LC VU 

65-110 p (2000-
2002) 

 15-30 p   

Calandrellab
rachydactyla 

Ciocârlia de 
stol DA pășuni, 

teren arabil 

pășuni, 
teren 
arabil 

de reproducere B LC - 
10.000-12.000 p 
(2000-2002) 

 
200-
300 p 

  

Ciconiacicon
ia Barză albă DA  

mlaștini, 
pășuni, 
teren 
arabil  

migratoare B LC VU 4.000-5.000 p 
(1996-2002)    

35.000
-
122.00
0 i 

Ciconianigra Barză neagră NU   Nu sunt detectate 
specii B LC VU 160-250 p (1996-

2002)    1.877-
2.123 i 

Circaetusgal
licus 

Șerpar 
european DA 

păduri care 
alternează 
cu spații 
deschise  

pășuni, 
teren 
arabil 

de 
reproducere/migra
toare 

B LC VU 
220-300 p (1995-
2002) 

 20-30 p   

Circusaerugi
nosus Erete de stuf DA  

mlaștini, 
pășuni, 
teren 
arabil 

rezidente/migrato
are 

B LC - 1.700-2.500 p 
(1998-2002) 

   1.517-
3.970 i 
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Specii–  
nume latin 

Specii – 
nume român 
comun  

SPA ce 
calific ă 
speciile 

Habitat de 
cuib ărire 
(din 
literatura 
știin țific ă)  
 

Habitat de 
hrănire 
(din 
literatura 
știin țific ă) 
 

Estimare a 
speciilor 
rezidente, de 
reproducere, de 
iarn ă și 
migratoare din 
zona studiat ă  
 S

ta
tu

t 
de

 
co

ns
er

va
re

 IUCN 
Lista 
roșie 

Cartea 
roșie 
(2005) 

România 
(perechi sau 
indivizi/an)* 
popula ție 
estimat ă  

Popula ție estimat ă în SPA 

R
ez

id
en

tă
 

D
e 

re
pr

od
uc

er
e 

D
e 

ia
rn
ă
 

M
ig

ra
to

ar
e 

Circuscyane
us Eretele vânăt DA 

păduri 
lângă ape, 
mlaștini  

teren 
arabil, 
pășuni, 
mlaștini 

de 
iarnă/migratoare B LC - 

150-500 i (1990-
2000) 

  
20-30 
i 

110-
330 i 

Circusmacro
urus Eretele alb DA 

teren 
arabil, 
pășuni 

teren 
arabil, 
pășuni 

migratoare B NT EN 0-6 p (1990-2002)    70-100 
i 

Circuspygar
gus Eretele sur DA mlaștini, 

teren arabil 

pășuni, 
teren 
arabil 

rezidente/migrato
are B LC EN 

0-12 p (1990-
2002) 

 0-3 p  
500-
830 i 

Emberizahor
tulana Ortolan NU 

marginile 
pădurilor, 
teren 
arabil, 
tufărișuri  

teren arabil Nu sunt detectate 
specii A LC - 

125.000-255.000 
p (2000-2002) 

 
600-
800 p 

  

Falco 
tinnunculus Vânturel roșu NU 

zone 
stâncoase, 
zone 
înalte, 
cuiburi de 
ciori, zone 
locuite  

pășuni, 
teren 
arabil 

de reproducere  LC - 10.000 – 14.000 p 
(1990-2002)     

Falco 
vespertinus 

Vânturel de 
seară DA pășuni, 

teren arabil 

pășuni, 
teren 
arabil 

rezidente/migrato
are B NT VU 1.300-1.600 p 

(1990-2002)    600-
800 i 

Haliaeetusal
bicilla Codalb DA 

păduri cu 
pajiști, 
mlaștini  

mlaștini Nu sunt detectate 
specii B LC CR 

28-33 p (1995-
2002) 

 1 p  5-10 i 

Hieraaetusp
ennatus Acvila pitică DA 

păduri, 
păduri cu 
pajiști și 

pajiști, 
teren 
arabil 

de 
reproducere/migra
toare 

B LC CR 
80-120 p (1990-
2002) 

 20-30 p  
270-
400 i 
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Specii–  
nume latin 

Specii – 
nume român 
comun  

SPA ce 
calific ă 
speciile 

Habitat de 
cuib ărire 
(din 
literatura 
știin țific ă)  
 

Habitat de 
hrănire 
(din 
literatura 
știin țific ă) 
 

Estimare a 
speciilor 
rezidente, de 
reproducere, de 
iarn ă și 
migratoare din 
zona studiat ă  
 S

ta
tu

t 
de

 
co

ns
er

va
re

 IUCN 
Lista 
roșie 

Cartea 
roșie 
(2005) 

România 
(perechi sau 
indivizi/an)* 
popula ție 
estimat ă  

Popula ție estimat ă în SPA 

R
ez

id
en
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pășuni, 
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pășuni, 
teren arabil de reproducere B LC - 
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800-
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Meropsapia
ster Prigoarea NU 

banc de 
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pășuni, 
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arabil, fără 
tufărișuri  

de reproducere  LC - 15.000 – 20.000 p 
(2000-2002)     

Miliaria 
calandra Presură sură NU pășuni, 

teren arabil 

Pășuni, 
teren 
arabil 

de reproducere  LC - 
940.000 – 
1.200.000 p 
(2000-2002) 

    

Milvusmigra
ns Gaia neagră DA   Nu au fost detectate 

specii  LC -      

Pandionhali
aetus Vultur pescar NU mlaștini mlaștini migratoare  LC VU      

Pelecanuscr
ispus Pelican creț NU mlaștini mlaștini Nu sunt detectate 

specii  VU CR 20-50 p (1900-
2000)     

Pelecanuso
nocrotalus 

Pelicanul 
comun NU mlaștini mlaștini migratoare B LC VU 

3.500-4.000 p 
(1990-2002)    

2850-
3800 i 

Pernisapivor
us Viesparul NU pășuni pășuni migratoare B LC VU 2.000-2.600 p 

(1990-2002)    3190-
7050 i 

Tadornaferr
uginea Califarul roșu NU mlaștini mlaștini Nu sunt detectate 

specii B LC CR 
20-25 p (1990-
2002) 

 3-7 p  <243 i 

Tyto alba Striga NU zone 
locuite 

teren 
arabil, 
pășuni 

Nu sunt detectate 
specii  LC VU      

 
Legend ă 
IUCN Lista Ro șie – Cartea Ro șie (2005)Vulnerabil (VU); Aproape anenințat (NT); Îngrijorare redusă (LC); Pus în pericol în mod critic (CR); Pus în pericol (EN) 
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Statut de Conservare Grad de conservare al caracteristicilor habitatului care sunt importante pentru speciile de interes. Și posibilități de restaurare. A.conservare excelentă = 
elemente în stare excelentă, indiferent de gradul posibilității de restaurare; B. Conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de posibilitatea de restaurare,= elemente 
într-o stare degradată parțial sau mediu și restaurare ușoară; C: conservare medie sau redusă = toate celelalte combinații 
Popula ție estimat ăStatut:i -indivizi; p-perechi; Global: Evaluare globală a valorii șantierului pentru conservarea speciilor de interes P- prezent; RC-relativ comun; R- rar; C-

comun 
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4.1.1.3. Rezultatele monitorizării 

Cele mai importante comentarii cu privire la rezultatele monitorizării sunt raportate în 
Paragraful 5.1.4 din cadrul Studiului Suplimentar.  

Speciile de păsări reprezintă cel mai numeros grup de vertebrate prezente în zona studiată. 
Pe baza afinității lor pentru anumite tipuri de habitat, speciile de păsări pot fi clasificate pe 
baza următoarelor categorii ecologice:  

• Speciile care preferă vegetația reprezentată de copaci (zone împădurite și livezi) în 
calitate de habitat pentru hrănire, adăpost și reproducere, cum ar fi de exemplu 
Dendrocopus major șiDendrocopusmedius 

• Specii care își construiesc cuibul în zone împădurite, dar care frecventează terenurile 
agricole și pășunile în căutare de hrană. Caracteristice pentru acest grup sunt 
păsările de pradă, de zi și de noapte, precum și multe Paseriforme  

• Specii mici insectivore și granivore, care preferă câmpurile deschise, dominate de 
vegetație ierboasă, în calitate de habitate pentru hrănire și reproducere, cum ar fi de 
exemplu Oenantheoenanthe, Anthuscampestris, Alaudaarvensis, 
Callandrellabrachydactyla, Melanocorypha calandra 

• Specii care preferă tufărișul în calitate de habitate pentru adăpost și reproducere, și 
câmpurile deschise pentru hrănire, cum ar fi: :Laniuscollurio, Lanius minor, 
Cardueliscarduelis, Miliaria calandra, Emberizacitrinella 

• Specii de obicei insectivore care își construiesc cuiburile de-a lungul virogilor cu 
loess:Coraciasgarrulus, Hirundo rustica șiMeropsapiaster. 

Specii sinantropice, caracteristici zonelor locuite, care au în general niveluri ridicate de 
adaptabilitate la factorul antropic, astfel încât dimensiunea populțaiei acestor specii este 
cea mai mare în cadrul zonei studiate. Printre acestea, Corvusfrugilegus, Corvuscornix, 
Corvusmonedula, Hirundo rustica, Passerdomesticus,Passermontanus, Sturnusvulgaris, 
Streptopeliadecaoctosunt demne de luat în seamă.  

În decursul perioadei de monitorizare, (ianuarie 2012 – iunie 2013), au fost observate 
anumite fluctuații în ceea ce privește dimensiunea populației pentru aceste specii de păsări 
observate în zona studiată, în mare parte determinate de variațiile climatice sezoniere. 
Astfel, iarna, populația sedentară de păsări a fost suplimentată de indivizi veniți din zonele 
de nord, aceiași indivizi reîntorcându-se pe aceleași rute la începutul primăverii. Pentru 
reprezentanții familiilor Laniidae, Hirundinidae, Motacillidae, Coraciidae, Meropidae, 
AccipitridaeșiFalconidae, dimensiunea populației începe să scadă la finalul verii, urmând o 
creștere naturală la începutul primăverii.  

Din primele observații realizate în zonă în scopul elaborării studiilor de mediu, și până în 
prezent, nu au fost înregistrate la fața locului schimbări majore în cadrul structurii populației 
de păsări, considerând faptul că zona a avut aceleași condiții de mediu și factorul uman a 
continuat să aibă un impact asupra ei. Având în vedere că terenurile arabile din zonă sunt 
întreținute prin lucrări agricole specifice tipului de cultură și vegetație, acestea nu reprezintă 
habitate optime pentru construirea cuiburilor, dar pot oferi adăpost pentru indivizii tineri și 
maturi. Astfel, indivizii tineri din cadrul speciilor AnthuscampestrisșiOenantheoenanthe au 
fost înregistrați în cadrul terenurilor arabile din zonă. Zonele plane din cadrul pășunilor nu 
oferă condiții favorabile de adăpostire pentru speciile care își construiesc cuiburile la nivelul 
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solului. Acest aspect este important, deoarece a fost observată în zonă o prezență ridicată a 
speciilor răpitoare, cum ar fi Vulpesvulpes, Mustelaeversmanii, Martesfoina, Canis aureus și 
Melesmeles.  

Mai departe, o familie de păsări bine reprezentată pe șantier este familia Alaudidae, formată 
din păsări cântătoare de dimensiune mică sau medie, cu pene uniform colorate, care își 
construiesc cuibul pe sol; acestea pot fi migratoare, parțial migratoare sau sedentare. 
Ciocârlanul a fost observat pe marginea drumurilor sau pe câmpuri, zburând în stoluri mici 
pe perioada iernii. Indivizii din cadrul Calandrellabrachydactyla, Melanocorypha calandra 
șiAlaudaarvensisajung în mod constant în zona șantierului parcului eolian, și s-a observat 
faptul că preferă zonele deschise, pășunile și câmpurile cultivate cu grâne. O particularitate 
a ciocârlanilor care construiesc cuiburi la nivelul solului este reprezentată de coloritul 
pământiu al penajului, care îi ajută să se camufleze și să se contopească din punct de 
vedere cromatic cu mediul, fiind astfel foarte greu observați. Primăvara, ciocârlanii afișează 
un comportament nupțial; în zilele însorite, pot fi auziți cântând și pot fi observați în timp ce 
realizează zborul lor caracteristic, și anume, o ridicare ușoară, urmată de planare și o 
coborâre abruptă.  

Emberizidae sunt în special specii de păsări granivore, care preferă zonele deschise cu 
tufișuri mici și terenuri agricole. Indivizii care aparțin celor două specii identificate, Miliaria 
calandra șiEmberizacitronella, au fost observați în principal în zone cu vegetație de stepă 
ierboasă și arbuști (Crataegusmonogyna). În August și Septembrie, perioadă ce coincide cu 
perioada în care se coace floarea soarelui, numeroase exemplare de presură au fost 
identificate pe terenurile cultivate de pe șantierul parcului eolian.  

Familia Laniidae este bine reprezentată în zonă, în special datorită prezenței pajiștilor cu 
vegetație cu arbuști, ce au rol de habitat de hrănire și adăpost. Reprezentanții acestei familii 
sunt specii care se hrănesc în principale cu insecte mari, dar și cu vertebrate mici, cum ar fi 
de exemplu șopârle, șoareci, dar și păsări. Cele două specii pot fi întâlnite de obicei în 
sezonul estival și de primăvară,  indivizii Lanius minor, Laniuscollurio, și 
accidentalLaniusexcubitor, care, în mod normal, sunt oaspeți pe perioada iernii. Chiar dacă 
înregistrările din 2012 ale lucrărilor de teren de sezon arată numeroase reperări ale 
Laniusexcubitor, numărul lor este cu siguranță mai mic, diferența reieșind mai ales din 
similitudinile dintre Lanius minor andLaniusexcubitor. 

În următoarele paragrafe, comentariile AS ORIMEX cu privire la păsările răpitoare sunt 
raportate.  

Speciile răpitoare de zi au fost observate în zbor deasupra unor zone mari, în special 
planând în căutare de pradă, sau în trecere în perioada de migrație.  

În același timp, prezența speciilor răpitoare de noapte (de exemplu, Asio flammeus), a fost 
înregistrată în decursul sesiunilor de monitorizare de noapte, în special în zona Pădurii 
Babadag, dar și în jurul marginilor pădurii.  

Cunoașterea activității speciilor de păsări de pradă considerate a fi rezidente în zona 
studiată (în conformitate cu observațiile cercetărilor din perioada 2006-2013) a reprezentat 
unul dintre cele mai mari interese ale echipei de experți care a realizat inventarierea și 
monitorizarea. Acest aspect a fost considerat important din cauza posibilelor interacțiuni 
dintre păsările mari de pradă, prezente permanent în zonă, și elementele în mișcare ale 
turbinelor eoliene.  
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Datele din centralizarea observațiilor adunate în special în ultimul an de studiu (2012-2013) 
au avut ca rezultat analize care (printre altele) au reprezentat baza hărților prezentate în cele 
ce urmează. Această formă de prezentare a rezultatelor a fost considerată adecvată, 
deoarece poate trasa clar poziția speciilor de păsări de pradă de zi, rezidente, atât în 
legătură cu Punctele de asigură o vedere de ansamblu, cât, în special, cu locațiile turbinelor 
eoliene din cadrul proiectului.  

Activitatea speciilor Accipitergentilis, AquilapomarinașiHieraaetuspennatuseste prezentată în 
imaginea de mai jos. Activitatea acestor trei specii a fost înregistrată pe întreaga durată a 
programului de observații, fapt ce a dus la concluzia că, potențial, există specimene 
cuibăritoare în zonă, dar cu siguranță există specimene rezidente. 

Activitatea de zbor aAccipitergentilis (nr. de observări = 10), 
Aquilapomarina (nr. de observări = 9) șiHieraaetuspennatus (nr. de 
observări = 39), pe întreaga perioadă de observare 
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Activitatea speciilorButeobuteo, Buteorufinusși Falco vespertinuseste prezentată în imaginea 
de mai jos. Ca și în cazurile anterioare, pentru aceste specii activitatea a fost înregistrată pe 
întreaga perioadă a programului de observare, fapt ce a dus la concluzia că, potențial, există 
specimene cuibăritoare în zonă, dar cu siguranță există specimene rezidente.  

Activitatea de zbor aButeobuteo (nr. de observări = 85), Buteorufinus  
(nr. de observări = 84) și Falco vespertinus  (nr. de observări = 12), pe 
întreaga perioadă de observare 

 

 

În imaginea de mai jos este ilustrată activitatea speciilor Falco tinnunculus, 
CircusaeruginosusșiCircuspygargus. Majoritatea înregistrărilor zborurilor acestor păsări au 
fost realizate în perioada 2012-2013, cu intensificarea eforturilor de observare și inventar. 
Concluziile rezultate cu privire la speciile menționate mai sus le confirmă prezența în 
această zonă ca specii rezidente. Numărul de observări și distribuirea lor sugerează 
prezența speciilor în partea centrală și nordică a parcului eolian (acesta a fost unul dintre 
motivele grupării observațiilor cu privire la speciile prezentate pe aceeași hartă).  

În toate cazurile celor nouă specii de păsări răpitoare de zi considerate rezidente în zonă, 
este necesară continuarea observațiilor în perioadele viitoare ale construirii parcului eolian, 
în special după punerea în funcțiune a acestuia. Orice schimbare în comportamentul 
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speciilor observate trebuie urmărită în momentul în care elementele parcului eolian încep 
operarea.  

 

Activitatea de zbor a Falco tinnunculus (nr. de observări = 22), 
Circusaeruginosus (nr. de observări = 17) șiCircuspygargus    (nr. de 
observări = 6), în timpul întregii perioade de observare 

 

 

Hărțile arată punctele (punctul în care pasărea răpitoare zbura la momentul identificării) și nu 
rutele de zbor pentru fiecare pasăre observată. Pe de altă parte, Studiul Suplimentar al AS 
ORIMEX raportează și anumite statistici cu privire la direcțiile și înălțimile de zbor ale 
păsărilor, pe baza observațiilor din VP, în perioada 2012-2013. Suplimentar, informații mai 
detaliate sunt raportate în Anexele la Studiul Suplimentar și în Raportul de Monitorizare 
2013 (Anexa 3 ). Raportul de Monitorizare 2013 ar arătat clar faptul că:  

• speciaAccipiternisuseste considerată a fi migratoare în zonă, dar în număr d maxim 
trei exemplare; 

• Accipitergentilisse consideră a fi rezidentă, cu un număr de 4 exemplare; 

• Aquilapomarinaeste prezentă ca specie rezidentă cu un număr de patru exemplare 
(cel mai probabil două perechi); 
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• Ardea cinereaeste migratoare doar cu trei exemplare care traversează zona; 

• Buteobuteoa fost considerată atât migratoare (45 exemplare) cât și rezidentă (o 
pereche); 

• Buteorufinusa fost considerată atât migratoare (41 exemplare) cât și rezidentă (două 
perechi); 

• Circusaeruginosus migrează în număr de 16 exemplare, din care unul ar putea fi 
rezident în zonă (a fost observat de mai multe ori)  

• Circusmacrouruseste considerată migratoare, cu două exemplare migratoare; 

• Circuscyaneusa arătat 9 exemplare migratoare; 

• Circuspygargus. S-a considerat inițial că specia este doar în trecere (cinci 
exemplare), și apoi rezidentă, în Studiul Suplimentar, după mai multe studii. 

S-a considerat despre următoarele specii că sunt doar în trecere prin zona monitorizată: 

• Circaetusgallicus (cinci exemplare); 

• Ciconiaciconia(102 exemplare văzute în 2013); 

• Pernisapivorus(un exemplar); 

• Pelecanusonocrotalus(15 exemplare; văzute doar în 2012 și 2013); 

• Phalacrocoraxcarbo(11 exemplare în 2013)[există o neconcordanță cu privire la 
aceste specii, menționate în Raportul de Monitorizare 2013 și în anumite tabele din 
Studiul Suplimentar și nemenționate în altele; presupunem că sunt corecte tabelele 
ce raportează prezența speciilor]; 

• Pandionhaliaetus(patru exemplare). 

De asemenea, pe baza acelorași observații, poate fi considerat faptul că următoarele specii 
au exemplare rezidente în zona menționată: Falco tinnunculus(opt exemplare), Falco 
vespertinus(patru exemplare) șiHieraaetuspennatus (patru exemplare). 

În cazul speciilor de păsări de noapte, trebuie luat în considerare faptul că exemplarele 
auzite/înregistrate au ca habitat preferat zonele forestiere. Au fost identificate pe baza 
înregistrărilor: o specie din cadrul ordinului Paseriforme - Lullulaarborea; și 2 specii din 
cadrul ordinului Strigiforme - AthenenoctuașiStrixaluco, din care doar Lullulaarboreaeste 
menționată în Pădurea Babadag ROSPA0091. Prin observații directe, specia Otusscops din 
cadrul ordinului Strigiforme a fost observată.  

Lilieci  

În conformitate cu standardele internaționale (de ex. Instrucțiunile UE cu privire la 
dezvoltarea energiei eoliene în conformitate cu legislația UE cu privire la natură, 2011), 
standardul pentru populația de lilieci a fost dezvoltat pe baza realizării următorilor pași:  

• identificarea a 10 specii țintă de lilieci printr-o cercetară literară a speciilor din 
România, Europa și a speciilor internaționale, definind în detaliu ecologia și statutul 
de conservare pentru fiecare specie identificată.  

• analiza rezultatelor din cadrul monitorizării din primăvara 2013: este constatat faptul 
că doar 8 specii din 10 specii țintă au fost detectate.  
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Într-adevăr, așa cum a fost detaliat în Studiul Suplimentar, cercetările din primăvara 2013 au 
fost realizate prin intermediul unor instrumente și metode mult mai sofisticate, în 
conformitate cu standardele internaționale, permițând distingerea diferitelor specii de lilieci. 
Suplimentar, au fost realizate cercetări pe teren ale locurilor de refugiu și inspecții pentru 
identificarea potențialelor colonii de lilieci de reproducere, oricum au fost detectate două 
locuri la o distanță de aproximativ 2 km și 5 km față de șantierul parcului eolian.  

Pe perioada monitorizării liliecilor, martie-iunie 2013, numărul observărilor din zonă a fost 
foarte scăzut și populațiile de lilieci sunt concentrate mai ales în zonele ecotonale (ce 
înseamnă o fâșie strâmtă în aproprierea zonelor împădurite), unde condițiile de habitat și 
micro-climat sunt favorabile liliecilor. Altfel, în cadrul zonei parcului eolian, oferta trofică 
pentru chiroptere este scăzută, condițiile atmosferice sunt nefavorabile și distanța către 
adăposturile de zi este relativ mare.  

Rezultatele sunt în conformitate cu datele de monitorizare adunate din octombrie 2006 până 
în ianuarie 2013. Suplimentar, este observat faptul că numărul de specii detectate de lilieci 
este foarte scăzut față de estimarea populațiilor, în conformitate cu Cartea Roșie a 
Vertebratelor din România (2005).  

Evaluarea impacturilor 

Păsări 

4.1.1.4. Metode de evaluare a impactului.  

Pentru evaluarea impacturilor, având în vedere riscurile potențial cauzate de dezvoltarea 
parcului eolian, speciile de păsări prezente în zonă – fie direct observate în timpul 
monitorizării, sau potențial prezente în conformitate cu datele bibliografice existente – au fost 
împărțite în trei categorii: specii țintă potențial afectate, specii țintă neafectate și specii 
secundare neafectate.  

Evaluarea Suplimentară a realizat evaluarea impacturilor pentru toate cele trei categorii de 
specii de păsări definite pe baza riscurilor care ar putea fi cauzate de prezența parcului 
eolian, de exemplu speciile țintă potențial afectate, speciile țintă neafectate, speciile 
secundare (atât afectate cât și neafectate). Vedeți secțiunea 4.1.4 pentru definirea speciilor 
țintă. În detaliu, impacturile sunt evaluate separat, luate în considerare pentru fiecare specie 
și luând în considerare efectele potențiale din punctul de vedere al:  

 

• Aspectelor generale; 

• Deplasare și efect barieră; 

• Risc de coliziune; 

• Pierdere habitat. 

Evaluarea numerică a riscului de coliziune este asigurată pentru specii țintă, pe baza datelor 
adunate în 2012 și 2013, și metoda sugerată de Scottish Natural HeritageGuidance 
(Instrucțiuni cu privire la patrimoniul național scoțian) (SNHG). 
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Impacturile cumulate sunt evaluate în Studiul Suplimentar, luând în considerare parcul 
eolian învecinat, deja în funcțiune, deținut de TOTAL ELECTRIC (ENEL). Parcul eolian cu o 
putere totală de 27 MW este alcătuit din 11 turbine:  

- 6 turbine Vestas V80 2MW; 

- 5 turbine Vestas V90 3MW. 

Turbinele sunt localizate în afara satului Topolog, Județul Tulcea (T43, P A276, T62, P391, 
T 63, P 394, T81, P479, T67, P 431), într-o zonă alcătuită din teren arabil și pășuni. 

Astfel, ansamblul parcului eolian (Land Power + TOTAL ELECTRIC) este alcătuit din 53 
turbine eoliene, ridicate predominant pe teren arabil. Din cele 53 turbine care alcătuiesc 
ansamblul parcului eolian, 34 (64,2%) sunt în afara zonelor protejate, inclusiv siturile Natura 
2000, și restul de 19 (35,8%) turbine sunt localizate pe siturile Natura 2000.  

 

4.1.1.5. Rezultatele evaluării impactului  

În conformitate cu AS ORIMEX, din 74 specii considerate a fi specii țintă, indivizii a 34 specii 
pot fi considerați a fi potențial afectați de implementarea parcului eolian, într-un fel sau altul. 
În următoarele paragrafe, doar rezultatele evaluării impacturilor pentru speciile țintă 
potențiale afectate de dezvoltarea parcului eolian (așa cum este listat în Tabelul 5 ) sunt 
rezumate. Evaluarea cuprinzătoare a impacturilor este prezentată în Evaluarea 
Suplimentară (Anexa 4 ).  

Lista speciilor țintă potențial afectate include 21 specii de păsări răpitoare de zi și de noapte, 
7 specii caracteristice habitatului de stepă, pădure-stepă, zone cu stânci sau culturi agricole, 
și 6 specii migratoare. Oricum, din aceste specii, 9 - Accipiterbrevipes, Burhinusoedicnemus, 
Pelecanuscrispus, Tyto alba, Haliaeetusalbicilla, Milvusmigrans, Ciconianigra, 
Emberizahortulana, Tadornaferruginea- nu au fost identificate în timpul activităților de 
monitorizare iar prezența/migrarea lor în zona parcului eolian este doar potențială (la 
acestea se face referire în studiile anterioare sau în literatură).  

În conformitate cu Tabelul 41 al Studiului Suplimentar, indivizii a 12 specii țintă prezintă un 
risc ridicat (toate celelalte specii sunt mai puțin afectate), din care 10 prezintă risc de 
deplasare și celelalte două prezintă risc de coliziune. Din aceste specii:  

• Falco vespertinuseste clasificată NT (IUCN Lista Roșie ) și VU (2005 Cartea Roșie – 
România 2005); și 

• Hieraaetuspennatuseste clasificatăLC (IUCN Lista Roșie) și CR (2005 Cartea Roșie 
– România 2005); 

• Toate celelalte specii potențial afectate sunt clasificate ca fiind mai puțin în pericol 
decât cele menționate mai sus.  

Risc de coliziune 

În conformitate cu Tabelul 41 din Studiul Suplimentar, 2 specii țintă  
(CiconiaciconiașiCiconianigra) prezintă un risc ridicat de coliziune, 23 risc moderat și 9 risc 
nesemnificativ.  

Riscul de coliziune este potențial ridicat pentru CiconiaciconiașiCiconianigra. Oricum, pe 
baza observărilor speciei Ciconiaciconia (nu mai puțin de 40 indivizi au putut fi înregistrați în 
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aprilie 2013), riscul de coliziune cu turbinele parcului eolian Dorobantu-Topolog este 
nesemnificativ, deoarece stolurile zboară la înălțimi mai mari de 400m, și nu au fost 
observați indivizi sau grupuri solitare pe sol la șantierul parcului eolian. Mai mult, detalii 
legate de estimarea riscului de coliziune sunt oferite în secțiunea 4.2.1.3. Cu privire la 
Ciconianigra, această specie nu a fost niciodată văzută în regiune pe perioada monitorizării 
și, astfel, probabilitatea unei coliziuni este foarte scăzută (necalculabilă), și, astfel, impactul 
global asupra populației Ciconianigraeste nul sau neeligibil.  

În ceea ce privește riscul de coliziune pentru păsările răpitoare, de ex., e.g. for Falco 
vespertinusșiHieraaetuspennatus, estimarea a arătat impacturi limitate pentru ambele specii: 
riscul de coliziune este 0,0351 eveniment/an (<0,00042 evenimente/MW/anconsiderând 82 
MW pentru un total de 41 turbine) pentruFalco vespertinusși 
pentruHieraaetuspennatus0,0306 eveniment/an (<0,00037 evenimente/MW/anconsiderând 
82 MW pentru un total de 41 turbine).  

Efect barieră  

În conformitate cu Tabelul 41 din cadrul Studiului Suplimentar, efectul de barieră este foarte 
limitat pentru speciile țintă potențial afectate, deoarece nu a fost înregistrat un număr mare 
de zboruri. Singurele stoluri observate au fost puțin reprezentate în ceea ce privește 
numerele de specimene care au traversat zona studiată pe perioada migrației, la mari 
înălțimi.  

Considerații similare se aplică când este luat în considerare ansamblul parcului eolian (Land 
Power + TOTAL ELECTRIC). Observațiile din Punctele care asigură o vedere de ansamblu 
asupra zonei studiate, realizate în primăvara 2013, au inclus și șantierul parcului eolian al 
Total Electric, astfel, datele adunate și anexate Raportului de Monitorizare obținut pentru 
sezonul de primăvară, care coincide cu perioada de operare a parcului eolian, relevă faptul 
că nu a servit drept barieră pentru păsările migratoare. În mod specific, specii acvatice mari, 
în număr mic, au traversat zona parcului eolian la altitudini ridicate, mult peste turbine, în 
timp ce speciile răpitoare migratoare au traversat parcul eolian pe deasupra și printre 
turbine.  

Parte a păsărilor răpitoare identificate ca fiind cuibăritoare și/sau rezidente în zona țintă au 
utilizat parcul eolian al Total Electric ca zonă de hrănire, în decursul perioadei de observare 
din primăvara 2013. Reprezentanții Buteobuteo, Buteorufinus, Falco tinnunculus, Falco 
vespertinusșiCircusaeruginosusau fost înregistrați planând sau zburând activ deasupra 
terenurilor arabile și pășunilor din imediata vecinătate a turbinelor Total Electric, utilizând 
aceste zone învecinate ca zone de hrănire. În anumite cazuri (Falco tinnunculusșiFalco 
vespertinus) indivizi au fost înregistrați în trecere între palele turbinelor eoliene în operare. În 
stadiile ulterioare ale monitorizării avifaunei (toamna 2013), observațiile cu privire la 
utilizarea zonei în cadrul parcului eolian Total Electric vor continua.  

 

Pierdere habitat 

Habitatul utilizat pentru fiecare dintre speciile țintă potențial afectate de dezvoltarea parcului 
eolian este raportat în Tabelul 5.  

Cu privire la speciile țintă afectate, individualizate în Tabelul 41 al Studiului Suplimentar, cel 
mai important factor de risc este reprezentat de pierderea permanentă sau temporară a 
habitatului în timpul lucrărilor de construcții (instalarea turbinelor eoliene și construirea rețelei 
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de drumuri de acces). Pe de altă parte, în timpul operării parcului eolian, nu va exista nici un 
impact asupra habitatelor, neexistând nici un fel de emisii poluante cauzate de tehnologia 
implicată.  

Detaliat, în conformitate cu evaluarea deplasării de habitat (directă și indirectă) raportată în 
Tabelul 41 al Studiului Suplimentar, 10 din speciile țintă prezintă un risc ridicat, 7 prezintă 
risc moderat, 1 prezintă risc scăzut și toate celelalte specii nu sunt afectate (toate celelalte 
specii prezintă impact nul).  

Pentru speciile țintă ce prezintă risc ridicat în timpul construcției, Studiul Suplimentar indică 
faptul că măsurile de reducere/compensare sunt necesare pentru reducerea pierderii de 
habitat. În particular, măsurile identificate sunt: refacerea zonelor cu suprafețe de sol fertil 
imediat după lucrările de construcție și transformarea în pășuni a terenurilor agricole din 
cadrul SCI/SPA achiziționate de Land Power și neutilizate pentru instalarea turbinelor. 
Detalii majore cu privire la aceste măsuri sunt raportate în paragraful 4.3.  

Suplimentar, dezvoltarea parcului eolian ar putea aduce următoarele beneficii pentru 
biodiversitate în zonă:  

 

• eliminarea pericolului de incendiu (prin practica de ardere a miriștilor) pe suprafața 
parcului eolian, oferă o protecție suplimentară pentru speciile din avifauna terestră și 
fauna care utilizează zona pentru hrănire.  

• interzicerea vânătorii în cadrul perimetrului parcului eolian și în zona studiată, care 
acum este parte a zonei de vânătoare.  

• interzicerea tratamentelor aeriene cu pesticide în zona parcului eolian va reduce 
semnificativ posibilitatea ca substanțele chimice să ajungă în zone suplimentare și să 
afecteze flora și fauna locală în afara culturilor agricole (de ex. zonele de stepă și 
zonele de păduri).  

În concluzie, luând în considerare măsurile propuse de reducere/compensare, așa cum sunt 
descrise în detaliu în paragraful 4.3, și având în vedere planul și locația parcului eolian într-o 
zonă periferică a rutei de migrare, nu se așteaptă ca parcul eolian să contribuie la un efect 
rezidual semnificativ asupra păsărilor și a integrității a două situri natura 2000.  

În ceea ce privește impacturile potențiale cumulate, suprafața construită a ansamblului 
eolian constituie aproximativ 0,00006% din Pădurea Babadag SPA, și, respectiv, 
aproximativ 0,003% din podișul Nord Dobrogean SCI, ceea ce reprezintă zone foarte mici în 
comparație cu zonele teritoriilor protejate. Suplimentar, terenul necultivat din cadrul zonei 
studiate este vizibil afectat de supra-pășunat, ce afectează flora și fauna locală, și, după 
construirea ansamblului eolian și o reducere ulterioară a pășunatului, se așteaptă ca starea 
ecosistemelor locale să se îmbunătățească.  

 

4.1.1.6. Analiză detaliată pentru păsări migratoare  

Impactul asupra Ciconiaciconiaeste cuantificabil într-o pierdere potențială a unui individ în 
aproximativ 6 ani (risc de coliziune: 0,166 eveniment/an; <0.0 evenimente/MW/an) și este 
considerat foarte limitat (nerelevant pentru populația locală sau globală). Același lucru se 
aplică și pentru Pelecanusonocrotalus (risc de coliziune: 0.183 eveniment/an; < 0.0022 
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evenimente/MW/anluând în considerare 82 MW pentru un total de 41 turbine). Riscul de 
coliziune pentru păsările răpitoare (suma tuturor speciilor, rezidente sau migratoare) este 
foarte scăzut și limitat. Riscul de coliziune pentru alte specii importante ce migrează pe ruta 
Via Pontica este neglijabil și nu poate fi calculat numeric.  

CircuscyaneousșiCyrcuspygargussunt specii migratoare (C. pygarguspoate fi și o specie 
rezidentă) înregistrate doar în perioada recentă (în 2012 sau 2013). Așa cum este arătat în 
Tabelul 5 , aceste specii prezintă un statut bun de conservare așa cum este definit în cadrul 
fișei de date SPA și Directivei UE cu privire la Păsările Sălbatice. Absența acestor specii în 
cadrul înregistrărilor din ultimii ani poate fi cauzată de fluctuațiile naturale sau efortul limitat 
de monitorizare din trecut; în orice caz, datele întregii perioade sunt în concordanță cu 
concluzia potrivit căreia prezența speciilor în zona parcului eolian este în orice caz limitată 
(populația semnificativă a acestor specii răpitoare în trecut, dacă acestea erau prezente, ar fi 
putut fi detectată). Datele adunate sunt considerate suficiente pentru o evaluare sigură a 
impacturilor asupra speciilor, care sunt foarte limitate.  

 

4.1.1.7. Paseriforme de reproducere  

Anumite specii mici (majoritatea paseriforme) se reproduc în zona parcului eolian, în special 
în zonele de pășunat, și impacturile potențiale (cu privire la pierderea de habitat, fără 
compensații adecvate) sunt posibile. Oricum, speciile care pot fi afectate nu sunt clasificate 
ca amenințate (în conformitate cu clasificarea IUCN) și măsuri specifice de 
reducere/compensare sunt identificate în mod adecvat.  

Așa cum este descris în Studiul Suplimentar și rezumat în paragraful 4.3, măsurile de 
reducere/compensare pentru reducerea pierderilor de habitat pentru aceste păsări, sunt 
reprezentate în special de conversia în zone de pășunat a terenurilor agricole din cadrul 
SCI/SPA achiziționate de Land Power și care nu sunt utilizate pentru instalarea turbinelor.  

În concluzie, impacturile reziduale (după implementarea reducerilor/compensațiilor 
prevăzute) asupra speciilor de reproducere actuale sau potențiale din cadrul parcului eolian 
învecinat sunt considerate nesemnificative.  

 

4.1.1.8. Păsări răpitoare de reproducere 

Anumite specii răpitoare se reproduc în zona parcului eolian sau în cadrul zonelor 
împădurite învecinate și, pentru anumite specii, sunt necesare considerații suplimentare.  

Un aspect interesant dezvăluit prin intermediul Punctelor care oferă o vedere de ansamblu 
este reprezentat de faptul că toate speciile răpitoare de zi au continuat să utilizeze parcul 
eolian Total Electric ca zonă de hrănire, și nu a fost observată nici o coliziune cu turbinele în 
operare. Oricum, așa cum a fost deja descris în paragraful 4.1.1.3, Studiul Suplimentar 
recomandă  ca în toate cazurile celor nouă specii de păsări răpitoare de zi considerate 
rezidente în zonă, monitorizarea periodică planificată pe perioada construcției parcului eolian 
și în special pe perioada operării, va permite: (1) să urmărească orice schimbare în 
comportamentul speciilor observate, (2) să înțeleagă mai bine tendințele acestor specii și (3) 
să permită adăugarea de noi măsuri de reducere/compensare în cazul în care noile date 
sugerează impacturi mai semnificative decât a fost raportat în prezentul.  
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Pe lângă observațiile curente bazate pe turbinele existente ale parcului eolian Total Electric, 
Studiul Suplimentar arată faptul că riscul calculat de coliziune (probabilitatea unei fatalități 
individuale) este limitat. Parcul eolian va avea doar efecte minore asupra speranței de viață 
a fiecărui individ și, astfel, efecte neglijabile asupra întregii populații a speciilor potențial 
afectate de riscul de coliziune (vedeți Tabelul 41 din cadrul Studiului Suplimentar). De ex. 
riscul de coliziune pentru Hieraaetuspennatus este de doar 0,00482 evenimente/an (cu alte 
cuvinte: o fatalitate se așteaptă să se producă la fiecare 207 ani pentru fiecare individ).  

 

In Studiul Aditional se prezinta o analiză detaliată pentru speciile pentru care evaluarea 
impactului este mai complexă, de ex. HieraaetuspennatusșiHaliaeetusalbicilla. În detaliu: 

 

• Hieraaetuspennatus: riscul ridicat potențial cu privire la pierderea de habitat de 
hrănire este prezent în particular în timpul perioadei de construcție a parcului eolian, 
în momentul în care prezența umană pe șantier împreună cu zgomotul cauzat de 
echipamentul greu, pot constitui un factor perturbator pentru habitatul de hrănire. Așa 
cum este indicat în Tabelul 5 , această specie prezintă un statut bun de conservare, 
așa cum este definit în cadrul fișei de date SPA și Directivei UE cu privire la Păsările 
Sălbatice. În concluzie, având în vedere că șantierul nu este o zonă de hrănire 
preferată, așa cum rezultă din observațiile realizate înainte de începerea lucrărilor de 
construcții, și luând în considerare faptul că măsurile de reducere/compensare sunt 
planificate pentru diminuarea impactului uman în cadrul etapei post-construcție, 
Studiul Suplimentar evaluează faptul că populația locală nu va suferi o schimbare în 
număr.  

• Haliaeetusalbicilla:specia nu este identificată, are un statut bun de conservare (vedeți 
Tabelul 5  iar riscul de impact este considerat neglijabil, având în vedere rezultatele 
din observațiile la fața locului și distanța mare dintre parcul eolian și potențialele zone 
de cuibărire  (având în vedere că doar doi indivizi cuibăritori sunt incluși în cadrul 
Formularului Standard de Date al Pădurii Babadag ROSPA, iar zonele potențiale de 
cuibărire sunt localizate la aproximativ 20 km la estul parcului eolian analizat). 
Această concluzie se bazează și pe informații bibliografice, cum ar fi de exemplu 
Raportul de Cercetare RSPB Nr. 20, J.A. Bright et all, 2006 – ca parte a unui 
program de lucru finanțat în comun de RSPB și Scottish natural Heritage, care 
notează faptul că habitatul codalbului și locațiile cuiburilor au fost limitate la o rază de 
5 km, iar această zonă a fost clasificată ca având o ”sensibilitate ridicată”. Această 
distanță de precauție este considerată rezonabilă, pe baza naturii localizate și foarte 
mici a populației.  

Efecte mai semnificative asupra păsărilor răpitoare pot fi cauzate de pierderea de habitat 
pentru paseriforme și mamifere mici și densitatea redusă a prăzii. Așa cum a fost menționat, 
au fost identificate măsuri specifice de reducere/compensare. Măsurile pot fi foarte eficiente 
și noile zone de pășunat pot deveni foarte atractive pentru speciile mici; densitatea prăzii 
potențiale pentru păsările răpitoare poate crește iar șantierul poate deveni o zonă 
cuibăritoare pentru Hieraaetus pennatus. Oricum, activitatea sporită a păsărilor răpitoare în 
zonă, care poate fi afectată în mod negativ de prezența parcului eolian. Cu alte cuvinte, noile 
zone de pășunat care au drept scop, în principal, conservarea paseriformelor (și Hieraaetus 
pennatus) pot deveni zone capcană pentru răpitori. Astfel, cel puțin pe o perioadă de trei ani 
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de operare, eficacitatea măsurilor de reducere va fi verificată prin activitățile de monitorizare 
și, dacă este necesar, această reducere va fi revizuită și îmbunătățită (de ex. compensarea 
ar putea fi activată și pe terenurile aflate la o distanță mai mare față de turbine), sau 
protocoalele de scoatere din funcțiune ar putea fi dezvoltate.  

În concluzie, impacturile reziduale (după implementarea măsurilor de reducere/compensare) 
asupra păsărilor răpitoare care se reproduc în mod curent sau potențial în cadrul parcului 
eolian învecinat sunt considerate nesemnificative.  

 

Liliecii 

După cum am indicat în paragraful 4.1.2, au fost detectate numai 8 specii de lilieci în timpul 
campaniei de monitorizare din perioada martie – iunie 2013, totuşi s-a efectuat evaluarea 
impactului pentru toate cele 10 specii-ţintă potenţial afectate (2 specii suplimentare 
suntMyotismyotisşiPipistrellusnathusii, care sunt specii ce pot fi prezente în Pădurea 
Babadag şi sunt menționate în sursele bibliografice). Se observă că impactul asupra 
speciilor ţintă nedetectate pe durata studiilor este potenţial şi evaluarea se bazează pe 
informaţiile literare (caracteristicile speciilor, starea de conservare etc.).  

Evaluarea impactului a fost efectuată în conformitate cu standardele potenţiale (de exemplu 
Îndrumările UE cu privire la dezvoltarea energiei eoliene în conformitate cu legislaţia UE cu 
privire la natură, 2011) pentru fiecare specie de liliac (una câte una), evaluând următorul 
impact potenţial: 

• pierderea habitatelor de vânătoare; 

• pierderea adăposturilor; 

• riscul de coliziune. 

În conformitate cu Tabelul 45 al Evaluării suplimentare, impactul general este considerat 
moderat. În detaliu numai o singură specie - Nyctalusnoctula–este caracterizată de n risc 
ridicat de coliziune, 5 înregistrează un risc moderat potenţial de coliziune şi 4 au un risc 
nesemnificativ. În ceea ce priveşte habitatele de vânătoare, 3 specii au înregistrat un risc 
nesemnificativ de pierdere a habitatului, pentru 6 specii impactul prevăzut este moderat, iar 
pentru speciaBarbastellabarbastellus, având în vedere caracteristicile ecologice, impactul 
potenţial lipseşte. În final nu a fost evalua impactul pentru pierderea adăposturilor, deoarece 
suprafeţele construite nu țintesc zonele carstice, împădurite sau rezidenţiale.  

În concluzie, impactul rezidual (după implementarea măsurilor de atenuare/compensare), 
asupra liliecilor prezenţi de fapt sau potenţial în zona parcului eolian nu este considerat 
semnificativ. 

 

Măsurile de atenuare/compensare 

Evaluarea adecvată existentă din anul 2010 a arătat că următoarele acţiuni principale de 
atenuare trebuie să fie implementate pe durata lucrărilor de construcție pentru a reduce 
impactul asupra faunei şi a avifaunei: 

• reducereazonelor afectate de către construcţia turbinelor ME8-ME9-ME6 (aceste 
zone sunt potenţial umede şi sunt un refugiu pentru speciile de păsări. Următoarele 
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specii au fost observate în aceste zone: Hirundo rustica, Lanius minor, 
Laniuscollurio, Meropsapiaster, Upupaepops, Falco tinnunculus, Oenantheoenanthe. 
Se observă că aceste specii nu au fost incluse în lista Pădurii SPA) şi a limitelor 
emisiilor acustice între lunile martie şi august, care reprezintă perioada de 
reproducere a unui anumit număr de specii de animale; 

• interdicţia implicării zonei turbinei LU4 în lucrările de construcţie şi limitarea traficului 
între lunile iunie şi septembrie. Într-adevăr zona din apropierea turbinei (situată 
înPodişul Nord DobrogeanSCI) este o zonă umedă cu prezenţă de amfibieni (precum 
Bufo viridiscare este un amfibian protejat în baza O.U.G. nr. 57/2007 dar nu este 
inclusă în lista din Podişul Nord Dobrogean SCI) cu perioada de reproducere între 
lunile martie şi iunie şi perioada de ecloziune între iunie şi septembrie; 

• conducerea excavărilor în zona turbinelor LU9-LU10-LU11 (excavarea pentru 
ridicarea turbinei şi pentru cablurile electrice îngropate) în afara perioadei martie-
august, care este perioada de reproducere pentru fauna terestră şi speciile de păsări. 

În plus faţă de acţiunile de mai sus, ca urmare a Studiului suplimentar, au fost indicate 
măsuri suplimentare de atenuare/compensare în Capitolul 7 al Studiului suplimentar pentru 
a minimaliza impactul potenţial asupra păsărilor şi a liliecilor. În detaliu după cum s-a indicat 
în Tabelul 41 şi Tabelul 45, respectiv pentru păsări şi lilieci, nevoia de măsuri de atenuare 
este identificată pentru fiecare specie ţintită afectată potenţial cu un risc potenţial de impact 
de la moderat a ridicat. 

În cele ce urmează, principalele măsuri de atenuare indicate în Studiul suplimentar sunt 
rezumate pentru speciile protejate de păsări şi lilieci, făcând deosebire între construcţie şi 
perioada de operare. 

 

Păsările – construirea parcului eolian: 

• instalarea depozitării temporare a componentelor turbinei şi a materialelor de 
construcţie pe terenurile arabile din cadrul parcului eolian şi la distanţe cât se poate 
de mari de limita pădurii (în apropierea DJ222B), pentru a evita tulburarea speciilor 
de păsări şi de animale din Pădurea Babadag; 

• după lucrările de construcţie, se va face imediat restaurarea zonelor cu suprafeţe cu 
sol fertil, reducând la minimum perioada de reabilitare, pentru a evita fragmentarea 
habitatului şi împiedica dezvoltarea peciilor invazive. Va fi necesar să se salveze şi 
să se depoziteze stratul de sol vegetal pentru reabilitarea ulterioară. În detaliu, tot 
terenul de păşune şi neagricol afectat de către lucrările de construcţie va fi restaurat 
cu strat de sol vegetal, având în vedere toate terenurile arabile, şi se va reface 
vegetaţia cu speciile native, de preferat înainte de venirea iernii. Pe cât posibil, 
restaurarea se va face când construcţiile s-au încheiat. Solul de vegetaţie va fi stocat 
separat pentru scopuri peisagistice ulterioare şi stocat în apropierea zonei de 
transformatoare. Toată rezerva de sol de la faţa locului va fi controlată în ceea ce 
priveşte stabilizarea pantelor şi a alunecărilor de teren pentru a nu afecta în mod 
negativ terenurile înconjurătoare (adică zonele agricole); 

• în urma încheierii lucrărilor de construcţie şi după ce zonele ai fost acoperite 
temporar cu roci excavate, sol fertil şi depunerile de material au fost eliminate, 
păşunatul va fi limitat în zonele turbinei de pe Podişul din Nordul Dobrogei până ce 
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vegetaţia se poate susţine, cel puţin 1 an (un sezon vegetativ). Această măsură se ia 
pentru a permite revenirea vegetaţiei pe suprafeţele afectate iniţial de lucrările de 
construcţie, acest lucru fiind benefic şi faunei locale. 

 

Păsările–operarea parcului eolian: 

• conversiazonelor de păşunat în zone agricole cuSCI/SPA achiziţionate de către Land 
Power şi neutilizate pentru instalarea turbinelor, pentru a restaura pierderile de 
habitat. În detaliu, suprafeţele de păşune afectate permanent de elementele parcului 
eolian sunt în jur de 3Ha. Pentru a compensa pentru pierderea habitatului păşunii, 
parcelele de teren arabil (Nc295, Nc345, Nc1196, Nc1275) sunt alese, în zona 
turbinelor ME-06, Me-10, ME-07 şi Lu-01, cu o suprafaţă totală de 7,5 Ha sunt 
identificate  în vecinătatea zonelor de păşune. Aceste parcele sunt alese cu scopul 
de a crea continuitate pentru habitatul utilizat în prezent de către speciile locale, în 
particular ca habitate de alimentare; 

• creşterea vizibilităţii nocturne a turbinelor prin echipamente de tip lanternă, cu 
intervale de timp între două aprinderi consecutive. Aceste turbine sunt mai uşor 
recunoscute de către păsări, când se utilizează luminatul alternativ, în detrimentul 
luminii continue; 

• aplicarea opririlor turbinei pe durata zilelor ceţoase, fie pe timp de noapte, fie pe timp 
de zi, când vizibilitatea este mai mică decât distanţa minimă. Ceaţa face ca răpitorii 
migratori să zboare mai jos pe timpul zilei, ceea ce creşte riscul ca aceştia să se afle 
la înălţimea lamei elicei. Ceaţa din tipul nopţii poate face ca păsările migratoare să fie 
atrase de lumini şi astfel să intre în coliziune cu turbinele şi nacelele; 

• creşterea vizibilităţii diurne a lamei rotorului prin vopsirea lamelor în culori 
contrastante pentru cel puţin 20% dintre turbinele din parcul eolian; 

• dezvoltarea şi implementarea programului de oprire a turbinei, indiferent dacă 
rezultatele monitorizării vor arăta un număr semnificativ de morţi din cauza 
coliziunilor păsărilor cu turbinele. Programul de oprire va defini oprirea anumitor 
turbine sau chiar a întregului parc eolian, de-a lungul anumitor perioade (de exemplu 
perioadele de vârf ale migrărilor sau înainte de previziunile de vreme extremă, ceaţă 
etc.). Sistemul de oprire poate include o combinaţie a observatorilor umani şi a 
sistemelor radar pentru a anunţa din timp apropierea stolurilor migratoare. Un sistem 
radar de urmărire a  păsărilor se va implementa în cazul mortalităţii excesive (adică 
ce depăşeşte un efect de magnitudine neglijabilă, definită ca o creştere de 1% peste 
mortalitatea existentă de bază, conform SNH, 2002, metodologie de evaluare) într-un 
loc adecvat pentru a lăsa radarului o vedere asupra rutei de migraţiune de la faţa 
locului. Sistemul radar va include un radar de supraveghere montat orizontal pentru a 
urmări rutele de zbor ale păsărilor şi un radar montat vertical pentru a măsura 
înălţimile de zbor.   

 

Liliecii – construirea parcului eolian: 

• respectarea unei distanţe minime de 200 m de la zonele împădurite; 

• nu se construieşte noaptea; 
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• executarea lucrărilor de construcţie la intervale de timp care permit reducerea 
zgomotului, a vibraţilor, a iluminatului şi a altor tulburări pentru lilieci. 

 

Liliecii operarea parcului eolian: 

• dezvoltarea şi implementarea programului de oprire a turbinei, indiferent dacă 
rezultatele monitorizării vor arăta un număr semnificativ de morţi din cauza 
coliziunilor păsărilor cu turbinele (adică ce depăşeşte un efect de magnitudine 
neglijabilă, definită ca o creştere de 1% peste mortalitatea existentă de bază, 
conform SNH, 2002, metodologie de evaluare). Într-adevăr restricțiile cu privire la 
operarea parcului eolian se pot introduce pe durata activităţii de vârf a liliecilor, 
precum pe durata migrării de toamna; 

• se recomandă ca turbinele să înceapă să funcţioneze la intensităţi ale vântului medii 
spre ridicate, pe durata nopţii, având în vedere că mortalitatea liliecilor este în 
general înregistrată pe durata nopţilor când viteza vântului este redusă, deoarece ei 
sunt activi în căutarea mâncării; 

• reducerea efectelor negative produse de iluminatul turbinei (lumina atrage insectele 
care, la rândul lor, atrag liliecii), a luminării turbinelor pe durata nopţii utilizând 
proiectoare sau lumini puternice care luminează continuu , ceea ce poate atrage 
insectele în număr mare, care la rândul lor pot face ca unele specii de lilieci să 
zboare în raza de acţiune a lamelei turbinei. Turnurile turbinelor vor fi echipate cu o 
lumină intermitentă roşie cu intervale mari între cele două aprinderi consecutive: 
astfel ele devin mai vizibile noaptea şi pe durata ceţii (şi ziua şi noaptea) şi astfel, 
este mai puţin probabil ca acestea să fie lovite de lilieci. 

 

Toate aceste măsuri descrise mai sus sunt captate în Planul de mediu şi acţiune socială 
(ESAP). 

 

Monitorizarea 

Campaniile de monitorizare a păsărilor şi a liliecilor, aşa cum au fost deja planificate, trebuie 
să fie efectuate pe durata lucrărilor de construcţie şi a funcţionării, în linie cu cerinţele 
autorizaţiilor, cu cerinţele UE şi cele mai bune standarde internaționale. 

Scopul principal al monitorizării este de a verifica concluziile cu privire la riscul potenţial, 
evalua eficienţa migrărilor şi, dacă este cazul, de a le rafina. Totuşi, monitorizarea trebuie să 
controleze specific şi să urmeze orice modificare a comportamentului acestor specii 
observate şi să înţeleagă mai bine curentele acestor specii şi eventualele modificări produse 
de prezenţa parcului eolian. 

Pe durata funcţionării, activităţile de monitorizare vor include şi activităţi de monitorizare 
dedicată a mortalităţii liliecilor şi a păsărilor la toate turbinele şi la stâlp, subliniind sezoanele 
de migrare şi reproducere. 

Toate activităţile de monitorizare sunt captate în Planul de mediu şi acţiune socială (ESAP). 
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5 Sumarul şi concluziile 
Aceasta secţiune prezintă concluziile principale ale informaţiilor suplimentare cu privire la 
impactul ecologi şi vizual de peisaj, inclusiv impactul cumulativ potenţial, asociat cu parcul 
eolianTopolog-Luminiţa-Meşteru care sunt redactate pentru a îndeplini cerinţele UE, în plus 
faţă de documentele existente EIA şi Evaluarea adecvată depusă în anul 2008 şi 2010. 

Acest raport face parte din pachetul ESIA pentru consultare publică, împreună cu rapoartele 
româneşti de mediu adică două rapoarte EIA şi studiul de Evaluare adecvată şi noile 
documente, adică Studiul suplimentar, Planul de mediu şi acţiune socială (ESAP), Planul de 
angajare cu părţile interesate (SEP) şi Sumarul non-tehnic (NTS). 

 

Evaluarea impactului vizual şi peisagistic 

Evaluarea impactului asupra peisajului deja inclusă în rapoartele EIA a fost suplimentată prin 
producerea unei Zone de vizibilitate teoretică cu hartă şi fotomontaje pentru a evalua mai 
mult impactul asupra caracterului vizual şi peisagistic. 

Este evident din harta Zonei de vizibilitate teoretică, vizibilitate care în timp ce turbinele 
propuse sunt vizibile din majoritatea vecinătăţilor zonei protejate, este obstrucţionată de 
pădure în cadranul nord-vestic, considerat ca zonă potenţială de interes pentru starea sa de 
conservare. 

Un număr de receptori cheie, prezenţi în scopul evaluării, a fost identificat şi consistă din 
sate şi traficul principal şi rutele de transport. Fotomontajele cu punctele de observare arată 
că proiectul ar fi vizibil dintr-un număr de puncte de observare, totuşi caracterul deschis al 
parcului eolian propus şi uniformitatea lor generală de culoare şi design permit dezvoltării să 
relaţioneze bine cu peisajul deschis şi expansiv al locului. De aceea, introducerea turbinelor 
eoliene şi a infrastructurii sale auxiliare nu va avea un impact negativ asupra caracterului 
peisajului local dincolo de contextul local. 

Măsurile de atenuare sunt propuse pentru a minimaliza impactul asupra peisajului şi 
impactul vizual al proiectului şi includ evitarea dărâmării şi/sau afectarea barierelor existente 
împotriva vântului şi selectarea unei culori a turbinei care ar fi în mod tipic gri pal semi-mat 
care ar avea cel puţin cel mai mic impact vizual asupra peisajului când se observă faţă de 
cer în majoritate.  

 

Evaluarea adecvat ă 

O revizuire a Evaluării adecvate existente din anul 2010 faţă de Directivele UE privind 
habitatele și privind păsările sălbatice a arătat că datele cu privire la bazele ecologice şi 
evaluarea impactului asupra păsărilor şi a liliecilor nu au fost chiar în conformitate cu 
cerinţele UE ceea ce impune analize suplimentare. În detaliu: 

• rapoartele EIA nu au furnizat nicio evaluare a impactului vizual şi asupra peisajului, 
de aceea analizele suplimentare susţinute de fotografiile parcului eolian, ţinând cont 
şi de efectele cumulative cu alte proiecte existente, au fost necesare; 
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• în Evaluarea adecvată din anul 2010 nu s-a indicat nicio conformitate comprehensivă 
cu Directiva UE cu privire la habitate, în ceea ce priveşte baza ecologică şi evaluarea 
impactului asupra păsărilor sălbatice şi a liliecilor. Drept care, studiile suplimentare 
au fost necesare pentru a respecta cerinţele UE cu privire la speciile protejate. 

În cele ce urmează, concluziile principale cu privire la datele şi bazele ecologice şi evaluarea 
impactului asupra păsărilor sălbatice şi a liliecilor u fost stabilite.  

 

Baza ecologic ă 

Ţinând cont de setul de date disponibile din monitorizare (2006-2013), diversitatea faunei 
este corelată puternic cu diversitatea habitatelor din zona studiată. Având în vedere că 
agroecosistemele sunt predominante, zona este populată în special de speciile 
caracteristice, cu adaptări specifice. 

Pe baza afinităţii pentru anumite tipuri de habitat, specie de păsări sălbatice pot fi clasificate 
în următoarele categorii ecologice: 

• Specii care preferă vegetaţia arboricolă (zone împădurite şi livezi) ca habitat pentru 
hrană, adăpost şi reproducere, precumDendrocopus major (Ciocănitoarea pestriţă 
mare)şiDendrocopusmedius(Ciocănitoarea de stejar). 

• Specii care îşi fac cuibul în zone împădurite, dar care ajung la terenurile agricole şi 
păşuni în căutare de hrană. Caracteristice pentru acest grup sunt speciile răpitoare, 
diurne şi nocturne, cât şi paseriformele.  

• Specii mici de insectivore şi granivore, cu preferinţe pentru câmpurile deschise, 
dominate de vegetaţie erbacee, ca habitate de hrană şi adăpost, 
precumOenantheoenanthe(pietrarul sur), Anthuscampestris(fâsa de 
câmp),Alaudaarvensis(ciocârlia de câmp), Calandrellabrachydactyla(ciocârlia de 
stol),Melanocorypha calandra (ciocârlia de Bărăgan). 

• Specii care preferă tufişurile ca habitat de adăpost şi reproducere, dare câmpiile 
deschise ca habitat pentru hrană, precum:Laniuscollurio(sfrânciocul roşiatic), Lanius 
minor (sfrânciocul cu frunte neagră),Cardueliscarduelis(sticletele),Miliaria calandra 
(presura sură),Emberizacitrinella(presura galben). 

• De obicei speciile insectivore îşi fac cuibul de-a lungul prăpastiilor cu 
loess:Coraciasgarrulus(dumbrăveanca), Hirundo rustica 
(rândunica)şiMeropsapiaster(prigoarea). 

• Speciile sinantropice , caracteristice zonelor nepopulate, care de obicei indică 
niveluri ridicate de adaptabilitate la factorii antropici, precum dimensiunea populaţiei 
acestor specii este cea mai mare în zona studiată. Printre 
acestea,Corvusfrugilegus(cioara de semănătură), Corvuscornix(cioara grivă), 
Corvusmonedula (stăncuţa), Hirundo rustica (rândunica), Passerdomesticus(vrabia 
de casă), Passermontanus(vrabia de câmp), 
Sturnusvulgaris(graurul),Streptopeliadecaocto(guguștiucul) se pot menţiona.  

Observaţiile mai recente şi elaborările datelor statistice confirmă faptul că parcul eolian este 
într-o zonă periferică a rutei cu un număr limitat de păsări nerăpitoare 



Land Power Supplementary Information Report 

 Topolog-Luminita-Mesteru, Romania 

 

16 octombrie 2013 50 ENVIRON 

IT1000957 
  

 

(precumCiconiaciconia–barza - sauPelecanusonocrotalus–pelicanul comun). Mai mult, zona 
pare atractivă pentru mai multe specii de răpitoare, rezidente şi migratoare deopotrivă. 

Cu privire la populaţia de lilieci, numărul de observaţii din zonă a fost foarte redus şi 
populaţiile de lilieci au fost în special concentrate în zone ecotonale (care sunt o fâşie 
îngustă foarte aproape de zonele cu pădure), unde microclimatul şi condiţiile de habitat au 
fost favorabile liliecilor. Altfel, în zona parcului eolian, oferta trofică pentru chiroptere a fost 
mai redusă, condiţiile climatice au fost nefavorabile şi distanţa spre adăposturi era relativ 
mare.  

 

Evaluarea impactului şi măsurile de atenuare/compensare  

Ţinând cont de setul de date disponibile (Evaluarea adecvată existentă pe anul 2010 şi 
Studiu suplimentar), impactul rezidual advers – după implementarea măsurilor de 
atenuare/compensare avute în vedere – asupra speciilor protejate şi a obiectivelor de 
conservare pe 2000 de locuri nu au fost considerate semnificative. 

Măsurile de atenuare/compensare trebuie să fie implementate pe durata construirii şi a 
operării pentru a reduce potenţialul impact evaluat pe anumite păsări ţintă şi specii de lilieci 
potenţial afectate. 

Pentru a verifica eficienţa măsurilor de atenuare şi pentru a rafina/reconcepe aceste măsuri, 
dacă este cazul, campaniile de monitorizare a păsărilor şi a liliecilor, planificate deja în linie 
cu autorizaţiile de mediu din România, cerinţele UE şi standardele internaţionale cele mai 
bune, vor fi efectuate pe durata construcţiei şi a operării. În plus, pe durata operării, 
activităţile de monitorizare vor include şi activităţi de monitorizare dedicată a mortalităţii 
liliecilor şi a păsărilor la turbine sau stâlpi. 

Toate aceste măsuri descrise mai sus (atât monitorizarea cât şi atenuarea/compensarea) 
sunt captate în Planul de mediu şi acţiune socială (ESAP). 

 

Concluzia 

Investigaţiile suplimentare au confirmat că: 

• parcurile eoliene propuse, cu implementarea celor mai bune practici internaţionale 
din industrie şi măsurile de atenuare/compensare necesare nu vor avea un impact 
negativ asupra caracterului peisajului local dincolo de contextul local. 

• ţinând cont decadrul general al parcului eolian şi de localizarea parcului eolian într-o 
zonă periferică a rutei de zbor de migraţie Via Pontica şi ţinând cont de măsurile de 
atenuare/compensare, nu se aşteaptă ca parcul să aibă un efect semnificativ 
rezidual sau cumulativ asupra păsărilor şi a integrităţii celor două amplasamente 
Natura 2000. Mai mult, monitorizarea deja planificată se va efectua pe întreg ciclul 
proiectului pentru a verifica această concluzie şi eficienţa atenuărilor/compensărilor; 

• ţinând cont de densitatea populaţiei de lilieci prezente în zona proiectului şi în 
vecinătatea sa, impactul potenţial asupra speciilor de liliac nu a fost considerat 
semnificativ. Totuşi măsurile corespunzătoare de atenuare vor fi implementare 
pentru a reduce impactul potenţial.  
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Toate măsurile de atenuare/compensare sunt captate în Planul de mediu şi acţiune socială 
(ESAP) anexat. 
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Anexa 1 

Planul general al proiectului 
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Anexa 2 

Zona de vizibilitate teoretic ă şi fotomontaje 
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Anexa 3 

Prim ăvara 2013 Raportul de monitorizare – AS ORIMEX 
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Anexa 4 
Studiul suplimentar cu privire la evaluarea adecvat ă – AS ORIMEX 

 


