
  
RAPORT ACTIVITATE 2016 

 

SOCIETATEA PENTRU PROTECȚIA PĂSĂRILOR ȘI A NATURII 

 

 

Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN) 

Tel: (373) 796 62 976; www.sppn.md, e-mail: sppn.moldova@gmail.md; str. Mecanizatorilor nr. 7, MD-6321, or. Iargara, R. Moldova 
 

RAPORT ACTIVITATE 2016 

 

Asociația Obștească „Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii” a fost înregistrată oficial 

pe data de 4 Martie 2016, prin ordinul Ministerului Justiției cu numărul de înregistrare 7525. 

Pe 31 martie SPPN a semnat contractul cu Swiss Ornithological Institute (SOl) pentru finanțarea 

proiectului „Contribuția Moldovei la al 2-lea Atlas European al Păsărilor Cuibăritoare (EBBA2)”. Prin 

acest proiect, SPPN a devenit partenerul național al proiectului european  „A New European 

BreedingBirds Atlas (EBBA2)” implementat de European Birds Census Council. Acest proiect național, 

în valoare de 11 700 €, a reprezentat cel mai important angajament al SPPN pe parcursul anului 2016. 

Organizația și-a asumat responsabilitatea îndeplinirii unei serii de obiective necesare documentării 

științifice temeinice (colectarea și furnizarea datelor legate de speciile de păsări comune cuibăritoare, 

speciile de păsări răpitoare și nocturne de pe teritoriul a 4 pătrate de 50x50 km). Pe pagina proiectului 

sunt detaliate toate informațiile necesare. În concluzie, prin intermediul acestui proiect SPPN a efectuat 

studii ale avifaunei pe o suprafață extinsă în Republica Moldova, furnizând astfel o vastă bază de date în 

ceea ce privește distribuția și cuibărirea speciilor de păsări din țară.  

În vara lui 2016 SPPN a fost inițiatoarea unui demers către Ministerul Mediului în care solicita 

publicarea Cărții Roșii (tuturor edițiilor) în versiune electronică pe site-ul Ministerului. În momentul de 

față (martie 2017) este urcată ediția I a Cărții Roșii din 1976 (Plante) și Lista speciilor de animale şi 

plante, incluse în ediția a II-a a Cărții Roșii din 2002 (document Word).  Așteptăm și ediția recentă, a 

III-a. 

Un al doilea demers înaintat de SPPN solicita să se facă lumină în cazul cuibului de codalb de la 

Pădurea Domnească, doborât în urma unor tăieri în cadrul rezervației. Întreaga situație, alături de 
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răspunsul autorităților responsabile, este explicată în detaliu pe site-ul SPPN, la pagina „Codalbul din 

Rezervația „Pădurea Domnească””. 

Pe lângă aceste demersuri, am semnat și alte initiațive ale organizațiilor de mediu menite să atragă 

atenția autorităților asupra problemelor ecologice cu care ne confruntăm. 

Pe parcursul anului 2016 SPPN a fost implicată și în desemnarea rețelei Emerald în Republica 

Moldova, participând la seminarele biogeografice organizate de către Convenția Bernn: Emerald 

Biogeographical Evaluation Seminar în Kiev între 6-8 septembrie, și Conferința de încheiere a 

proiectului de asistență pentru crearea Rețelei Emerald în Republica Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus 

între 4-5 octombrie. 

 În paralel, în perioada 6-8 septembrie 2 reprezentanți ai SPPN au participat la a 20-a conferință 

intitulată „Bird Numbers 2016” și organizată  de European Bird Census Council (EBCC), în Halle 

(Germania), unde au informat comunitatea academică europeană (și nu numai) despre studiile științifice 

din Republica Moldova. 

Principala noastră apariție în presă în anul 2016 a fost legată de confirmarea cuibăririi unei specii 

de pasăre care a lipsit de 50 ani din listele noastre: uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes). Povestea 

lui e pe site-ul nostru – „O nouă pasăre cuibăritoare în Republica Moldova: uliul cu picioare scurte”. 

 Am avut și alte apariții în presă, legate de evenimente organizate de SPPN (Ziua Internațională a 

Păsărilor, Euro Birdwatch) sau interviuri ocazionale. Toate pot fi văzute pe site-ul SPPN la pagina „Noi 

în mass-media”.   

Anul 2016 s-a încheiat cu instalarea a 2 hrănitori pentru păsări în 2 locații din Chișinău și lansarea 

unui concurs ce pune la bătaie un determinator de păsări publicat de Societatea Ornitologică Română. 

Despre toate pe site-ul nostru la pagina „Popularizare”.  
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Și în 2016 SPPN a continuat să desfășoare schemele de monitorizare a avifaunei cu tradiție din 

2013, cu precădere „Recensământul de iarnă al păsărilor de apă (International Waterbird Census)” și 

„Monitorizarea efectivelor de iarnă a păsărilor răpitoare”. 

 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://sppn.md/recensamantul-de-iarna-al-pasarilor-de-apa-international-waterbird-census/
https://sppn.md/monitorizarea-efectivelor-de-iarna-a-pasarilor-rapitoare/

