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Desfășurat sub egida Asociației Maximilian, proiectul ”Management adecvat în vederea 

conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul 

Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-AmaraJirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 

Lacul Jirlău-Vișani” este finanțat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare - Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric - 

Obiectiv specific - 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea 

ecosistemelor degradate, în cadrul Apelului de proiecte 9/4/1 „Creşterea gradului de protecţie 

conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor 

degradate”.

Despre proiect

Contextul promovării proiectului, 

precum și complementaritatea cu alte 

proiecte finanțate din fonduri europene 

sau alte surse

În actualul context legislativ național, 

pentru a putea exercita custodia sitului, 

este obligatorie elaborarea unui plan de 

management complet, funcțional și 

bazat pe date științifice. 

În zonele arondate siturilor au fost 

identificate de către specialiști și 

menționate în formulare standard Natura 

2000, 92 de specii de păsari care se 

regăsesc în cadrul Anexei la Directiva 

Habitate si OUG 57/2007. Aceste specii 

de păsari au facut obiectul proiectului 

“Sistemul național de gestiune și 

monitorizare a speciilor de păsari din 

România în baza articolului 12 din 

Directiva Păsari” – SMIS-CSNR 36586”, 

finanțat conform Ordinului Ministrului 

Mediului și Padurilor nr. 2901 din 

16.12.2011, proiect care a contribuit la 

implementarea legislației europene 

pentru conservarea biodiversității.

Proiectul de față relaționeaza cu 

programul mai sus menționat, prin 

prisma scopului comun de a contribui la 

o mai bună conservare a biodiversității 

la nivelul UE.

CONTEXT

GRUP ŢINTĂ 
Grupul țintă al proiectului este format din comunitățile locale de pe teritoriul sau în 

vecinătatea ariilor naturale protejate - localitățile Galbenu, Grădiștea, Jirlău, Vișani 

din județul Brăila, Balta Albă, Boldu din județul Buzău. Locuitorii comunelor, 

reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice, elevi, reprezentanți ai 

firmelor/ agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, 

asociații ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri, ONG-uri locale etc.



În vederea îndeplinirii obiectivului 
general sunt prevăzute activități 
care au drept scop rezolvarea 
problemelor semnalate la nivelul 
ariilor naturale protejate 
menționate și asigurarea unui 
management adecvat în vederea 
menținerii/ îmbunătățirii stării de 
conservare a speciilor și habitatelor 
de desemnare a sitului ca sit Natura 
2000.

În același timp, proiectul își 
propune și creșterea nivelului de 
conștientizare și informare a 
populației cu privire la importanța 
resurselor naturale locale, la 
necesitatea unei dezvoltări durabile 
în acord cu principiile ecologice, 
care să asigure pe termen lung atât 
bunăstarea comunității umane, cât 
și a biodiversității. 

Totodată, dacă prin planul de 
management vor fi stabilite măsuri 
restrictive, cei afectați vor putea 
depune proiecte pentru a obține 
finanțare prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-
2020: Măsura 10 “Agro – mediu și 
climă”, Măsura 11 “Agricultură 
ecologică”, Măsura 13 “Plăți pentru 
zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice”. 

UTILITATE

OBIECTIV SPECIFIC 1

Asigurarea de măsuri coerente de 

conservare a biodiversității în 

cadrul ariilor naturale protejate 

ROSCI0005 Balta Albă-Amara-

Jirlău-Lacul Sărat Câineni, 

ROSPA0004 Balta Albă-Amara-

Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 

Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-

Vișani. 

OBIECTIV SPECIFIC 2

Creșterea gradului de educație și 

conștientizare a importanței 

sitului și acțiunilor de conservare 

a biodiversității în rândul 

comunităților locale și a altor 

grupuri țintă relevante din zona 

ariilor naturale protejate 

ROSCI0005 Balta Albă-Amara-

Jirlău-Lacul Sărat Câineni, 

ROSPA0004 Balta Albă-Amara-

Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 

Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-

Vișani.

OBIECTIV SPECIFIC 3

Creșterea capacității de 

gestionare a ariilor naturale 

protejate ROSCI0005 Balta Albă-

Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, 

ROSPA0004 Balta Albă-Amara-

Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 

Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-

Vișani.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 
Protejarea și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-

Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 

2.260 Lacul Jirlău-Vișani, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al 

sitului (metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale și a 

speciilor existente în sit). 

VALOAREA CONTRACTULUI: 7.770.072,22 lei inclusiv TVA

DURATA CONTRACTULUI: 48 de luni 



Situl ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău, numit în continuare ROSCI0005, a fost instituit prin Ordinul Ministrului 

Mediului nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 

2000 în România, modificat și completat prin Ordinul nr. 2387/2011. Desemnarea sitului a avut drept scop menținerea sau asigurarea, 

acolo unde este cazul, a unei stări de conservare favorabile pentru anumite specii și habitate de interes comunitar.

ROSCI0005 are o suprafață de 6300 ha – 3444,5 ha în județul Buzău, respectiv 2855,5 ha în județul Brăila – și un perimetru de circa 150 km. 

Din punct de vedere administrativ, situl este situat în Regiunea 2 SE, pe teritoriul județelor Buzău și Brăila, fiind suprapus urmatoarelor 

UAT-uri: Boldu și Balta Albă (jud. Buzău), respectiv Grădiștea, Vișani, Jirlău, Galbenu (jud. Brăila). 

Situl ROSCI0005 
Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău

Habitatul sitului include pajişti stepice și 

pajişti dominate de specii halofile, 

mlaștini, ape puternic oligo-mezotrofe, 

vegetație specifică terenurilor umede și 

nisipoase, precum și terenuri agricole.

Flora sitului este formată din specii 

precum Coada vulpii, Albăstrica sau 

Scânteiuța, Iarba broaștelor, Pătlagina, 

Broasca apei sau Lâna apei, Iarba sărată, 

Papura. Habitatul găzduiește o faună 

diversă, de la mamifere (popândăul 

european, vidra, iepurele de câmp, 

mistrețul) la amfibieni și reptile (broasca 

țestoasă europeană de baltă, buhaiul de 

baltă cu burta roșie, broasca râioasă 

verde, broasca mică de lac, broasca mare 

de lac) sau pești (zvârluga, țiparul).

Lacul Sărat Câineni, al patrulea lac de 

importanță majoră din componența 

sitului, este înconjurat de suprafețe 

agricole și se află în satul Câineni, o fostă 

microstațiune balneară. Are o salinitate 

foarte mare, iar de aici se extrage unul 

d i n t r e  c e l e  m a i  b u n e  n ă m o l u r i 

sapropelice.

VALOARE NATURALĂ: FAUNĂ, FLORĂ & RESURSE NATURALE

Având în vedere suprafaţa considerabilă 

pe care se întinde, situl prezintă 

vulnerabilități legate în special de 

acțiunile și activitățile riveranilor: 

deversarea în lacuri a reziduurilor 

menajere, fluctuațiile semnificative ale 

volumului de apă datorate condițiilor 

meteo, modificări naturale și artificiale 

a le  compoz i ț ie i  ape i ,  pășunatu l 

necontrolat (inclusiv câinii care însoţesc 

turmele prezintă o amenințare la adresa 

faunei), agricultura intensivă (schimbarea 

metodelor tradiționale de cultivare a 

terenurilor - trecerea la monoculturi 

mari, folosirea excesivă a chimicalelor, 

efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi 

maşini), turismul necontrolat.

De asemenea, existența unui bazin de 

recepție mic, lipsa unui aflux superficial 

permanent și a unei alimentari subterane, 

ca și a cantității mari de apă care se 

evaporă anual din regiune determină ca 

aceste lacuri să își diminueze considerabil 

luciul de apă în perioadele lunilor august-

septembrie, ducând uneori la fenomenul 

de secare totală (așa cum a fost cazul 

lacului Balta Amara în lunile mai-

septembrie 2009). În general, creșterile 

de nivel la aceste lacuri se datorează 

topirii zăpezii din bazinul de recepție al 

lacului și ploilor abundente din perioada 

de primăvară.

Dintre cele patru bălți ale sitului, Lacul 

Sărat  are  ce l  mai  îna l t  grad de 

hipertrofizare, având o suprafață mică și o 

capacitate redusă de autoepurație). Lacul 

găzduiește unele specii cu probleme, 

dintre care iese în evidență Salicornia 

Herbacea (iarba sărata) aflata în  zona 

malului de vest-sud-vest. 

VULNERABILITĂŢI



A fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică drept parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania și modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011. Desemnarea sitului 

a avut drept scop instituirea regimului de arie naturală protejată și încadrarea în categoria de management ca arie de protecție specială 

avifaunistică - peste 100 de specii și menținerea sau asigurarea, acolo unde este cazul, a unei stări de conservare favorabile pentru  

anumite specii. 

Din punct de vedere administrativ, situl este situat în Regiunea 2 SE, pe teritoriul județelor Buzău și Brăila, fiind suprapus următoarelor 

UAT-uri: Balta Albă și Boldu (jud. Buzău), respectiv Grădiștea, Vișani, Jirlău și Galbenu (jud. Brăila). ROSPA0004 are o suprafață de 4744 ha 

și un perimetru de circa 36 km.

Situl – ROSPA0004 
Balta Albă-Amara-Jirlău 

Habitatul sitului include pajişti stepice, pajişti dominate de 

specii halofile, dar și terenuri agricole pe care se practică 

agricultură intensivă, izlazuri comunale, terenuri 

degradate datorită sărăturilor (neutilizate de proprietari), 

crânguri (în special pe braţul vechi al Buzăului) și păduri de 

luncă. Teritoriul mai cuprinde bălţi, mai mult sau mai puţin 

colmatate și cursuri de apă (Buzoel, Boldu, Buzău - a carui 

albie s-a mutat în mod natural cu câteva zeci de ani în 

urmă).

Fauna găzduită cuprinde o diversitate de specii locale de 

păsări (Buhaiul de baltă, Stârcul roșu, Lopătarul, Rața 

roșie, Eretele de stuf, Pelicanul comun, Pelicanul creț), dar 

și păsări cu migrație regulată (Gâsca de vară, Gârlița mare, 

Fluierașul, Sitarul de mal, Lebăda de vară, Lebăda de 

iarnă, Rața cu cap castaniu).

VALOARE NATURALĂ: 
FAUNĂ, FLORĂ & RESURSE NATURALE

Ocrotirea păsărilor şi conservarea anumitor specii din sit 

prezintă mai multe riscuri. Situl este vulnerabil la 

extinderea suprafeţelor agricole, utilizarea de utilaje 

mecanizate în practicile agricole, folosirea fertilizatorilor 

şi a pesticidelor în mod necontrolat, defrişarea pomilor 

răzleţi şi a pădurilor de lizieră, tăierile necontrolate din 

pădurile de luncă, colectarea ouălor de păsări sălbatice. De 

asemenea, braconajul, vânătoarea cu plase sau capcane 

neautorizate, vânătoarea cu gonaci, vânătoarea în 

apropierea locurilor de cuibărit sunt realităţi care nu pot fi 

neglijate. De exemplu, câinii care însoţesc turmele distrug 

ouăle și atacă puii. Mai mult decât atât, arderea miriştilor 

şi a pârloagelor, precum și lipsa de educație ecologică a 

localnicilor reprezintăreale motive de îngrijorare. 

De asemenea, amenajarea unor platforme pentru deşeuri 

menajere a devenit o urgenţă, astfel ca în SCI0005, pe 

teritoriul UAT Balta Albă, în apropierea rezervațiilor Balta 

Albă și Balta Amara, la inițiativa Consiliului Local Balta 

Albă, au fost înfiintate două platforme de depozitare şi 

gospodărire a gunoiului de grajd.

VULNERABILITĂŢI



Rezervația Naturală Protejată Balta Amara (RNPBA) a fost declarată arie protejată prin Hotărarea nr. 13/23.06.1995 a Consiliului 

Județean Buzău, acest statut fiind consacrat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, 

Secțiunea a III-a - Zone protejate. Lacul Amara a fost desemnat ca arie naturală protejată cu scopul protecției și conservării 

habitatului de pajiști saraturate continentale, prioritar în Directiva Habitate - 92/43/CEE și readucerii într-o stare de conservare 

favorabilă habitatelor specifice desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice. 

Rezervația corespunde categoriei a IV IUNC, fiind situată pe imensul culoar principal de migrație a păsărilor, care pornește din zonele 

umede ale celor 1000 de lacuri și ajunge, după circa 5000 de km, până în inima Africii, lânga lacul Tanganyika. Pe acest culoar, Delta 

Dunării reprezintă una din cele două baze de realimentare și refacere.

RNCBA este situată pe teritoriul UAT Balta Albă, în satul Amara, având o suprafață de 803 ha și un perimetru de circa 11,8 km.

Rezervaţia Balta Amara

În rezervația Balta Amara, vegetația 

acvatică este caracteristică lacurilor cu 

ape uşor salmastre din zona de câmpie, la 

care volumul de apă variază mult în 

funcţie de condiţiile climatice, alternând 

dintr-una halofilă într-una palustră, în 

funcție de anotimp și de nivelul luciului de 

apă existent. 

Conditiile oferite de această rezervatie, 

cantitatea mare de pește și prezența unei 

insule de stuf de peste 200 ha în mijlocul 

bălții duc la o prezență masivă a avifaunei 

aflate în cautare de hrană și adăpost, 

inclusiv pentru cuibărire.

Astfel, varietatea de habitate întâlnite în 

rezervație, completate de vegetația 

specifică – stufării, pâlcuri de copaci, 

tufișuri,  la care se adaugă peștele, ca 

hrană de baza a multora dintre păsări, 

sunt condiții care fac din balta Amara o 

gazdaă anuală, sezonieră sau de etapă, ce 

asigură un mediu de viață prielnic pentru 

peste 100 de specii din aceasta categorie, 

multe fiind vulnerabile sau periclitate la 

nivel internațional.

La fel ca în alte areale cu caracter 

piscicol, aici se pot întâlni specii 

cuibăritoare pe vegetație natantă 

(chirighița cu obraji albi, corcodelul cu 

gât roșu), specii cuibăritoare în stufărișuri 

(lișița, corcodelul mare, stârcul roșu, 

lopătarul, țigănușul, pelicanul comun, 

pelicanul creț, egreta mică, cormoranul 

mare, pescărușul argintiu), specii 

cuibăritoare în copaci și arbuști plantați 

sau crescuți (cormoranul mic), specii 

cuibăritoare pe sol (nagâțul), specii 

limicole care cuibăresc pe insulițe 

(pescăruși, rațe).

Acestora li se alătură specii migratoare 

care cuibăresc sau/ și se hrănesc și se 

odihnesc în areale piscicole. Dintre 

oaspeții de vară sau de iarnă (gâște, rațe, 

lișițe) care preferă astfel de areale, 

amintim eretele vânăt și gâsca cu gât 

roșu, specie strict protejată, ameninţată 

cu dispariţia la nivel global. 

Cele peste 100 de specii de păsări au o 

prezență care depinde foarte mult de 

condițiile meteo, de nivelul apei în lac, 

dar și de prezența, respectiv de variația 

hranei specifice acestor viețuitoare.

În același timp, Balta Amara este un loc 

favorabil pentru creșterea peștelui și 

pescuit, activități tradiționale în zonă.

VALOARE NATURALĂ: FAUNĂ, FLORĂ & RESURSE NATURALE



În arealul bălții, în 1970 a avut loc un fenomen 

mai rar întâlnit: principala sursă de apă -râul 

Buzău, care asigura nivelul optim al lacului 

(permanent afectat de seceta și evaporația 

intense), și-a schimbat în mod natural cursul, 

deplasându-se de la circa 500 de metri la câțiva 

km depărtare de rezervație. Pierderea 

principalei surse de apa a dus la intensificarea 

fenomenului de colmatare și la modificări ale 

chimismului apei, cu urmări negative asupra 

viețuitoarelor din viitoarea rezervație Amara.

Lucrurile au început sa revină la normal 

începând cu 2011, când Asociația Maximilian 

Buzău (AMB), împreună cu firma care practică 

activitatea de acvacultura în lac, a dat în 

funcțiune o stație de alimentare cu apă pe malul 

râului Buzău. Prin cele 3 pompe și circa 14 km de 

conductă subterană se asigura transportul a 

circa 500 mii mc de apă lunar, într-un bazin de 

denisipare și filtrare naturală. Din bazin, în mod 

gravitațional, printr-un canal, apa ajunge în 

lacul-rezervație Balta Amara.

De remarcat că firma care exploatează 

Amenajarea Piscicolă Amara (formată din lacul-

rezervație-crescătorie și pepiniera pentru 

obținerea puietului de crap) a implementat 

două proiecte cu fonduri europene, având drept 

scop desfășurarea unei acvaculturi care 

utilizează metode ce nu periclitează viața 

păsărilor sălbatice și care să se armonizeze cu 

obiectivele Asociației Maximilian de ocrotire şi 

păstrarea a valorilor naturale ale acestei zone: 

proiectul “Acvacultura în sit Natura 2000 - 

Amenajarea Piscicolă Amara” (2010-2015) și 

proiectul “Trecerea la acvacultura ecologică în 

Amenajarea Piscicolă Amara, județul Buzău” 

(2011-2018).

Amintim totodată faptul că în SCI0005, pe 

teritoriul UAT Balta Albă, în apropierea 

rezervației Balta Amara, respectiv între satele 

Amara și Stăvărăști, la inițiativa Consiliului 

Local Balta Albă, s-a înființat o platformă de 

depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd.

Scăderea masivă din ultimele decenii a 

producției de pește din acest areal (ca de altfel 

din toată zona de est și sud-est a Europei), 

precum și o serie întreagă de schimbări produse 

prin intervenția omului în mediul natural al 

zonei de sud-est a României - în special 

desecarea și trecerea la agricultură în Balta 

Brăilei și Ialomiței - au perturbat migrația 

păsărilor determinând o creștere puternică a 

afluenței acestora spre bălțile și lacurile 

adiacente râurilor interioare, mai ales către 

amenajările piscicole populate, care, treptat, 

au devenit zone de refugiu și de nutriție. În 

momentul în care, între 1986 și 1993, resursele 

piscicole au disparut pe rând din lacurile Balta 

Albă, Ianca, Movila Miresii, Maxineni, Costeiu, 

Ciulnița, Jirlău etc, concentrarea păsărilor s-a 

făcut către crescătoria - și totodată rezervația 

naturală -  Amara.

VULNERABILITĂŢI



Rezervația Naturală Balta Albă a fost declarată arie protejată prin Hotărârea nr. 13/23.06.1995 a Consiliului Județean Buzău, acest 

statut fiind consacrat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Sectiunea a III-a - Zone 

protejate. Rezervația a fost desemnată ca arie naturală protejată cu scopul protecției și conservării unor habitate și specii naturale 

importante sub aspect avifaunistic și floristic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice și educative. 

Rezervația naturală Balta Albă corespunde categoriei a IV IUNC. Situată pe teritoriul UAT Balta Albă (județul Buzău) și Grădiștea 

(județul Brăila),  lângă drumul DN 22 C Buzău-Brăila, are o suprafață de 1167 ha, un perimetru de circa 17 km și o adâncime maximă 

de peste 4 m.

Rezervaţia Balta Albă

Habitatul rezervației include specii 

specifice terenuri lor  umede ș i 

nisipoase, pajişti şi mlaştini sărăturate 

panonice şi ponto-sarmatice, precum 

și ape puternic oligo-mezotrofe cu 

vegetaţie bentonică. 

Vegetația este una de tip halofil în 

momentul fenomenului de secare 

petrecut în lunile de vară foarte 

călduroase și se transformă în una de 

tip palustru, de mlaștină în timpul 

pe r i oade lo r  f oa r te  umede  de 

primăvară și toamnă, când bălțile se 

inundă și apa stagnează: stuf, papură, 

rogoz, buzduganul de apă, cucuta de 

apă, troscotul de baltă, lintița, iarba 

broaștelor.

Fauna rezervației este una diversă 

(mamifere, repti le/ amfibieni, 

nevertebrate, pești și păsări), multe 

specii de păsări folosind lacul pentru 

reproducere, datorită condițiilor 

favorabile pe care le întâlnesc în zonă. 

Lângă maluri, pe sol, pot fi observate  

cuiburi de ciocîntors, nagâț, iar în zona 

grindurilor pot fi văzuți prundărașul de 

sărătură și califarul alb. De asemenea, 

pe malurile din sud-vest pot fi întâlnite 

cuiburi de prigorie, lăstun de mal, 

dumbrăveancă sau vânturel roșu. 

Totodată, pot fi întâlnite și alte specii 

rare: chirighița cu obraz alb, chirighița 

cu aripi  albe, pescărușul mic, 

țigănușul. Rața mare, rața cârâitoare, 

rața cu cap castaniu, lebăda de vară, 

graurul, codobatura se numără și ele 

printre speciile care pot fi regăsite 

acest areal.  În general, acestea din 

urmă sunt în căutare de hrană, mai ales 

în zonele cu alge plutitoare, iar dată cu 

reapariția unor cantități mici de pește 

(caras), balta a început să fie vizitată 

sporadic și de pelicani.

Întrucât Lacul Balta Albă are apă 

clorurată, sodică, slab magneziană, 

hipotonă şi slab sulfatată, nămolul 

sapropelic este un important factor 

natural de cură cunoscut încă din anul 

1847, având calități excepționale. Din 

acest nămol este obținut praful 

cunoscut sub numele de Pell-Ama, 

folosit și în prezent la fabricarea 

unguentelor pentru bolile reumatice și 

a produselor cosmetice. Principalele 

afecţiuni tratate aici sunt cele 

a p a r a t u l u i  l o c o m o t o r,  c e l e 

d e r m a t o l o g i c e ,  a f e c ț i u n i l e 

reumatismale,  cele  neurolog i i 

periferice (pareze, sechele după 

po l i neu ropat i i )  ș i  a fec ț i un i l e 

ginecologice (insuficienţă ovariană, 

metroanexită cronică). 

VALOARE NATURALĂ: FAUNĂ, FLORĂ & RESURSE NATURALE



Nefiind legat de râul Buzău, doar în cazuri excepționale apele 

acestuia se pot revărsa în rezervație și invers, iar acest lucru face 

ca una dintre caracteristicile lacurilor din zonă, mineralizarea, să 

se manifeste cu pregnanță și în Balta Alba. Configurația lacului-

rezervație este destul de variată - maluri abrupte,  înalte, cât și 

joase - a fost influentață puternic de vânturile de nord-est care 

au acționat prin intermediul valurilor asupra malului drept,  

producând eroziunea acestuia și, implicit, pierderea unor 

terenuri agricole.

În SCI0005, pe teritoriul UAT Balta Albă, în apropierea rezervației 

Balta Albă, la inițiativa Consiliului Local Balta Albă, s-a înființat o 

platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd.

VULNERABILITĂŢI



Rezervația naturală Lacul Jirlău-Trup Vișani a fost înființata prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național - Secțiunea a III-a - Zone protejate, și corespunde categoriei a IV IUNC, fiind o zonă de importanță avifaunistică 

deosebită.

Situată pe teritoriul a trei UAT-uri - Jirlău, Vișani, Galbenu, rezervația prezintă unul dintre cele mai mari limane fluviatile de pe 

cursul râului Buzău. Suprafaţa bălţilor ocupă aproximativ 1249 ha (Jirlău - 566 ha, Vişani - 336 ha, la care se adaugă şi pepiniera 

Vişani cu 347 ha), iar adâncimea variază între 1 şi 4 m.

Pentru Lacul Jirlău de pe teritoriul comunei Jirlău, judeţul Brăila, prin Hotărârea nr. 3/25.01.2006 a Comisiei Judeţene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a stabilit dreptul de proprietate privată asupra terenurilor pentru 147 

de persoane fizice, totalizând o suprafaţă de 197,2524 ha.

Rezervaţia Jirlău

Rezervația Jirlău prezintă aceleași 

caracteristici ca și celelalte două lacuri-

rezervație (Balta Albă și Balta Amara), 

specific fiind faptul că deși cele două bălți 

- Jirlău și Trup Vișani - sunt separate de un 

dig, pot fi socotite ca o singură unitate 

biogeografică, mai ales că au un canal de 

comunicare între ele. Alimentarea se face 

din izvoare subterane şi printr-un canal de 

aducţiune din râul Buzău, realizat după 

amenajările în scop piscicol.

Trupul Vișani are o vegetație acvatică 

bogată, tipică zonelor umede de  câmpie 

(stuf, papură, rogoz, plutică - aceasta 

ocupând suprafețe mari, care în timpul 

verii formează un adevarat covor 

plutitor).

În această rezervație au fost semnalate 

peste 100 specii de păsări, acavatice şi 

neacvatice, cuibăritoare sau în pasaj, a 

căror prezență variază în funcţie de 

anotimp. Astfel, pe timpul verii cele mai 

multe păsări sunt cantonate în zona bălţii 

Vişani, în timp ce iarna acestea pot fi 

observate în număr mare pe balta Jirlău.

Dintre speciile de păsări care cuibăresc în 

zona complexului de bălţi Jirlău-Vişani şi 

care prezintă o importanţă deosebită 

potrivit criteriilor AIA, amintim: stârcul 

galben, raţa cârâitoare, raţa roşie, 

vânturelul de seară, cristelul de câmp, 

chirighiţa cu obraji albi şi prigoria. 
Alături de aceste specii cuibăresc şi alte 

specii de păsări care, chiar dacă nu 

întrunesc criteriile AIA, contribuie totuşi 

la desemnarea zonei ca arie de importanţă 

avifaunistică. Dintre acestea menţionăm: 

corcodelul mic, corcodelul mare, 

corcodelul cu gât negru, stârcul pitic, 

lebăda de vară, călifarul alb, raţa lingurar, 

nagâţul, chirighiţa neagră, ghionoaia 

verde, ciocârlia de câmp , ciocârlia de 

Bărăgan, pietrarul sur, sfrânciocul 

roşiatic, sfrânciocul cu fruntea neagră.

Dintre speciile aflate în migraţie amintim: 

pelicanul comun, cormoranul mare şi 

cormoranul mic , lebăda de iarnă, 

ţigănuşul, lopătarul, gârliţa mare, raţa 

mică, raţa suliţar, şoimul călător, 

piciorongul, ciocîntorsul, bătăuşul, chira 

de baltă, prigoria, sitarul de mal, culicul 

mare, fluierarul cu picioare roşii.

VALOARE NATURALĂ: FAUNĂ, FLORĂ & RESURSE NATURALE



În anii secetoşi, când temperatura aerului 

este foarte ridicată, evaporaţia este mult 

crescută, iar nivelul apei din cele două bălţi 

scade în mod apreciabil. Iarna, apa din bălţi 

îngheaţă aproape în totalitate, rămânând 

doar mici ochiuri libere, care devin un 

refugiu pentru toate speciile, atât pentru 

cele sedentare (mai ales pentru pescăruşi şi 

raţa mare), cât şi pentru cele migratoare 

(gârliţa mare, raţa mică, rața sulițar).

Activitățile din zona rezervației care exercită 

un impact negativ asupra rezervației sunt 

agricultura, modul de gospodărire a 

deșeurilor provenite de la populație, 

circulația și transportul auto, vânătoarea și 

braconajul. 

Întrucât în perimetrul rezervației se 

desfășoară activități de acvacultură și 

pescuit, firma care își desfășoară activitatea 

de acvacultură în bazinele din Trupul Vișani a 

implementat proiectul „Conservarea 

patrimoniului natural în amenajarea piscicolă 

Vișani din cadrul sitului Natura 2000 

ROSCI0005”. 

VULNERABILITĂŢI
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