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REZUMAT. În ultimele două decenii, speciile de păsări acvatice coloniale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
(RBDD) au fost subiectul a numeroase studii si cercetări. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta utilizarea 
tehnologiei UAV pentru actualizarea datelor de evaluare a coloniilor de păsări din RBDD, realizându-se atât 
monitorizarea în cazul coloniilor accesibile, respectiv inventarieri unice în cadrul unor expediţii special 
consacrate. De asemenea, pe lângă inventarierea și monitorizarea coloniilor speciilor acvatice de 
Pelecaniformes, Ciconiiformes şi Charadriiformes s-au realizat investigaţii cu UAV și pentru identificarea zonelor 
majore de hrănire ale acestor specii la nivelul anului 2016. În total au fost evaluate 26 de specii de păsări, 
identificându-se 142 de colonii, dintre acestea 55 sunt colonii polispecifice, iar 87 sunt monospecifice. Rezultate 
notabile s-au înregistrat în acest an prin folosirea tehnicilor UAV în evaluarea coloniei de pelicani de la Roșca – 
Buhaiova.  

Cuvinte cheie: tehnici UAV, colonii, păsări acvatice coloniale, pelicani, Rezervaţia Bioferei Delta Dunării. 

ABSTRACT. In the last two decades of colonial water birds in the Danube Delta Biosphere Reserve has been the 
subject of numerous studies and researches. The purpose of this paper is to present the use of UAV technology 
for updating assessment data of DDBR bird colony, carried out for both: available colonies or unique inventory 
within established special expeditions. Also, in addition to mapping and monitoring colonies of aquatic species 
Pelecaniformes, Ciconiiformes and Charadriiformes investigations were carried the UAV investigations for 
identifying major feeding patterns of those species in the year 2016. A total of 26 bird species were assessed, 
identifying 142 colonies, of which 55 are polispecific colonies and 87 are monospecific. Notable results were 
recorded this year through the use of UAVs in assessing pelican colony from Rosca - Buhaiova. 

Keywords: UAV Technology, colonies, colonial aquatic birds, Pelicans, Danube Delta Biosphere Reserve, birds  
colonies. 

1. INTRODUCERE ȘI OBIECTIVE 
TEHNICI UAV 

UAV – Unmanned aerial vehicle sau mai simplu, 
colocvial dar larg raspandit, drone. Am decis 
folosirea UAV-urilor și nu a avioanelor pentru 
evaluarea coloniilor de păsări (DIN Rezervația Bio-
sferei Delta Dunării – RBDD) în primul rând pentru 
siguranță, existând incidente în folosirea avioanelor 
pentru aero-evaluări. De asemenea, o altă calitate a 
UAV-urilor este silențiozitatea ceea ce face ca 
păsările să nu fie deranjate în timpul evaluării. 
Adăugăm de asemenea și alte avantaje, precum 
costul relativ redus al operării UAV-urilor, în cazul 
în care materialul fotografic nu este satisfăcător 
evaluarea se poate repeta facil respectiv versa-
tilitatea putând realiza diferite tipuri de aeronave 
telepilotate, echipamente și senzori în funcție de 
obiectiv și misiune. 

Scopul cercetării a fost în principal de identi-
ficare a necesităților pentru stabilirea soluțiilor și 
procedurilor pentru inventarierea și monitorizarea 
păsărilor acvatice din Delta Dunării, folosind micro- 
și mini-drone (small UAS) în condiții meteorologice 
specifice zonei. 

Ca obiective principale ne-am propus identifica-
rea de noi colonii, evaluarea numerică a acestora, 
inventarierea coloniei de pelicani de la Roșca-Buha-
iova, estimarea numerică a adulților și a juvenililor, 
cartarea geo-referențiată a zonelor cu colonii și 
obținerea de detalii cu privire la factorii limitativi 
[***, UAS-BIRDD project]. 

2. CERINŢE PENTRU FOLOSIREA UAV  

Enumerăm principalele cerințe pentru folosirea 
dronelor în vederea evaluării coloniilor păsărilor 
acvatice. În primul rând dronele trebuie să poată fi 
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operate în condiții de umiditate ridicata și precipitații 
usoare, și să poată fi folosite (cu condiția obținerii 
setului de date propus) în condiții de vânt de peste 
10 m/s și cu intensificări de 15-20 m/s. UAV-urile să 
poată fi lansate din mână (UAV cu greutate mai 
mică de 5 kilograme în vederea evitării folosirii 
catapultei - complexitate logistica) și să poată ateriza 
fără tren de aterizare „belly landing”. Să poată zbura 
cel puțin 30 - 40 de minute (coloniile de evaluat pot 
fi astfel la peste 10 kilometri de locul lansării și 
decolării) și să ofere condiții de operare în condiții 
de siguranță (materialele folosite să aibă o energie 
kinetică mică la impact însă suficientă să reziste în 
condiții de vânt puternic. Una dintre cele mai 
importante cerințe pentru UAV este stabilitatea în 
zbor, în condiții de vânt dar și de manevrare în zona 
evaluată [UAS-BIRDD project]. 

3. UAV-URI FOLOSITE  

Au fost folosite atât aripi rotative (elicopter, 
multi-copter) cât și aripa fix /aripă zburatoare [UAS-
BIRDD project]. Pentru aripa rotativa s-au testat 
diverse configuratii (X4, X6, Y6 și X8) Deși au o 
manevrabilitate remarcabilă cel mai mare neajuns 
este anduranța relativ mică (coloniile de evaluat se 
află de obicei la distanță mare, misiunea necesară 
trebuind să fie de cel puțin 30 de minute în condiții 
meteo optime).  

Dintre dronele de tip aripă fixa (exemplu: fig. 1 și 
fig. 2) s-au folosit preponderent trei tipuri: 

– Classic Wing cu o anvergură a aripilor de 
2 metri, o greutate de 5 kg, foarte ușor de lansat, cu 
o planare foarte bună dar viteza de operare prea mică 
pentru misiuni la distanță; 

– Flying Wing. Au fost testate mai multe modele iar 
după o serie de expediții s-a ajuns la o configurație 
adecvată, operațională, cu precădere în anul 2016; 

– Delta Wing a fost cea de mai folosită dronă în 
anul 2014, în două configurații, cu anvergură de 1,7 
respectiv 2 metri, ambele operaționale în diferite 
condiții meteorologice și echipări variabile. 

 

 
 

Fig. 1. Aripa zburatoare „forward sweep” folosita pentru 
evaluarea coloniilor de păsări din zona litorală a Deltei Dunării 

in special in sezonul de monitorizare 2016. 

 
 

Fig. 2. Centrul mobil/transportabil pentru controlul zborurilor 
pentru evaluarea coloniilor de păsări în Delta Dunării. 

 
Enumerăm camerele fotografice testate și folosite: 

Sony Nex7, Alpha 7, Sigma dp1 Merrill, Samsung 
NX1000, Nx500, Canon Sx100, SH Currently using 
Samsung NX500 28MP APSC cu diverse obiective. 

3. EVALUAREA NUMERICĂ  
A SPECIILOR COLONIALE DE 
PELECANIFORMES, CICONIIFORMES 
ŞI CHARADRIIFORMES  
PE TERITORIUL RBDD ÎN ANUL 2016 

Trebuie menționat faptul că în procesul de evalua-
re a speciilor coloniale au fost folosite preponderent 
metodele clasice [Platteeuw et al., 2004]: - observaţii 
directe: liber şi prin intermediul instrumentelor optice 
(binocluri şi lunete); - observaţii indirecte: de tip 
auditiv şi prin recunoaşterea cuiburilor, penelor, 
urmelor şi ingluviilor etc. 

Acolo unde nu s-au putut folosi metodele de 
numărare la nivelul apei sau solului s-a apelat la 
metoda aero-evaluării cu ajutorul dronelor. S-au 
folosit drone pentru evaluări în zone cunoscute (de 
exemplu pelicanii comuni și creți de pe L. Hrecisca, 
L. Buhaiova și L. Lejai) sau în zone unde bănuiam 
existența unor colonii (zona Sălcioara – Jurilovca). 

În anul 2016 în RBDD au fost evaluate 142 de 
colonii ale speciilor de păsări din ordinele Pelecani-
formes, Ciconiiformes şi Charadriiformes; dintre 
acestea 55 sunt colonii polispecifice, iar 87 sunt 
monospecifice (fig. 3).  

În total s-au inventariat în acest an 26 de specii 
coloniale (cu un total de 68.747 de perechi), domi-
nante fiind chirighiţa cu obraji albi (Chlidonias 
hybridus) cu 59 de colonii și 17.560 de perechi, 
cormoranul mare (20 de colonii și 7.576 perechi), 
chira de baltă (18 colonii și 4.900 de perechi) și cor-
moranul mic (10 colonii și 4.870 de perechi). Trebuie 
menționat faptul că marea majoritate a acestora este 
reprezentată de specii de păsări periclitate ([***, 
1963; ***, 1973; ***, 1979; ***, 1979a; ***,  
1979b; Botnariuc et al., 2005; Oțel et al., 2000] ș.a.). 
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Numărul de colonii și perechi cuibăritoare în-
registrat în anul 2016 a fost mult mai mare decât cel 
din anul 2015, în principal datorită îmbunătăţirii 
metodologiei de lucru (folosirea dronelor, evaluarea 
de la distanță în acest an a unor colonii inaccesibile 
de la nivelul apei, identificarea amplasametelor 
coloniilor pe ortofotograme şi imagini satelitare și 
verificarea ulterioară pe teren etc.). Bineînțeles, sunt 
probabil și alte cauze (inclusiv creșterea populației) 
precum extinderea locaţiilor de cuibărit de exemplu 
din Ucraina în România la chira de mare (600 de 
perechi în 2016, nicio pereche în 2015 și 2013) sau 
pescărușul asiatic (120 perechi în 2016, 90 de 
perechi în 2015 și nicio pereche în 2013). 

Din aceste motive, am înregistrat efective cuibă-
ritoare mult mai însemnate în acest an comparativ cu 
2015 respectiv valori mai mari sau relativ apropiate 
cu cele din 2013 la pelicanul creț (290 de perechi în 
2016 / 100 de perechi în 2015 / 300 de perechi în 
2013), cormoranul mic (4.870 p./1.600 p./3.100 p.), 
stârcul cenușiu (298 p./ 177 p./112 p.), stârc roșu 
(179 p./80 p./80 p.), egreta mare (186 p./80 p./2p.), 
egreta mică (2.360 p./1.295 p./1.565 p.), stârcul galben 
(2.980 p./1.050 p./2.255 p.), stârcul de noapte (2.400 
p./720 p./2255 p.), lopătar (227 p./191 p./166p.), 
țigănus (1.400 p./1.050 p./ 1.025 p.), ciocîntors (193 p. 
/70 p./147 p.), piciorong (672 p./230 p./295 p.), 
ciovlică ruginie (311 p./270 p. /263p.), pescărușul cu 
cap negru (60 p./10 p./50 p.), chira de baltă 
(4.900 p./2.441 p./2.929 p.), chirighița cu obraji albi 
(17.560 p./7.535 p./14.931 p.) și chirighița neagră 
(264 p./61 p./178 p.). 

 

 
 

Fig. 3. Distribuţia coloniilor speciilor de păsări din ordinele 
Pelecaniformes, Ciconiiformes şi Charadriiformes în RBDD  

în anul 2016. 
 

Cu toate acestea, numărul real dar și cel estimat 
de perechi cuibăritoare la cele mai multe specii este 
probabil mai mare (nu este cazul de exemplu la 
stârcul de cireadă, pescărușul asiatic, pescărușul cu 

cap negru și chira de mare), dat fiind faptul că foarte 
multe zone probabile de cuibărit au fost inaccesibile 
iar folosirea dronelor a fost limitată numai pentru 
câteva locaţii. 

În câteva cazuri efectivele cuibăritoare au fost 
stabile (cum este cazul stârcului de cireadă, 10-
12 perechi în intervalul 2013-2016) sau mai mici în 
anul 2016 comparativ cu anul 2013 și/sau anul 2015: 
cormoranul mare (7.675 de perechi în anul 2016 / 
5.060 perechi în anul 2015 / 8.804 perechi în anul 
2013), pescărușul cu picioare galbene (1.900 p./ 
3.580 p./1.428 p.), pescărușul râzător (1.900 p./990 
p./ 2.693 p.), chira mică (4 p./0 p./14 p.) și chirighița 
cu aripi albe (1 3p./1 p./108 p.). 

4. EVALUAREA COLONIEI DE PELICANI 
COMUNI ROȘCA – BUHAIOVA  
ÎN ANUL 2016 

Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), prezintă 
două populaţii distincte, una în Europa de Est şi Asia, 
cealaltă în Africa, fără a forma unităţi sistematice 
separate. Circa jumătate din populaţia palearctică 
cuibăreşte în Europa, efectivele la sfârşitul secolului 
trecut fiind apreciate la 7.345-10.500 perechi [Del 
Hoyo, 1992; Hagemejer & Blair, 1997]. Cele mai 
mari efective de pelican comun cuibăresc în România, 
într-o colonie din Delta Dunării, apreciată la ultimele 
numărători la cca. 3.560-4.160 perechi [Papp & 
Fântână, 2008; Munteanu, 2009] – fig. 4. Populaţii 
mai mici se mai găsesc în Federaţia Rusă şi Grecia. 
Pelicanii central-asiatici şi din partea europeană sunt 
migratori, majoritatea urmând coastele estice al 
continentului şi ocolind estul Mediteranei, ajung în 
Africa. Cartierele lor de iernare nu sunt clar localizate, 
însă sunt indicii ca pelicanii ajung până în mlaştinile 
din sudul Sudanului şi chiar în Africa ecuatorială. 

În perioada 26 – 29 octombrie 2014 o delegație 
INCDDD a realizat o vizită în Israel la Work-Shop-ul 
Great White Pelican migration over Israel: Manage-
ment of ecological demands and conflicts with 
inland fisheries, organizat de The Israel Nature & 
Parks Authority și de Israeli Ornithological Center, 
în colaborare cu Wetlands International și IUCN 
SSC Pelican Specialist Group. Printre multe aspecte 
noi referitoare la această specie am fost informați cu 
privire la numărul de pelicani comun ce traversează 
Israelul, între 50.000 și 60.000, mult peste efectivele 
europene și vest asiatice (20.000-33.000 de exemplare 
[**, 2016] – Wetlands International - Waterbird 
Population Estimates – având ca referință anul 
2000). Inițial am considerat efectivele supraapreciate 
însă cifrele au fost confirmate și de colegii bulgari, 
ceea ce ne-a determinat să luăm în calcul cercetarea 
acestei situații în Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

Astfel, în ultima decadă a lunii mai, am realizat 
aero-evaluări cu drone (fig. 1 și 2) pe lacurile Hrecisca 
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și Buhaiova (fig. 4 și 6). După mai multe zile de 
încercări eșuate (dificultăți tehnice, vreme nefavorabilă 
etc), pe data de 24 mai s-au realizat mai multe 
survoluri la înălțimi diferite, 80 m, 160 m și 270 m. 
Cele mai reușite zboruri au fost realizate la înălțimea 
de 270 de metri, fotografiile fiind transformate în 
ortofotograme. La numărarea pelicanilor (fig. 6) am 
avut o surpriză deosebită, identificând aproximativ 
20.500 de exemplare pe cele două lacuri. Aceste 
20.500 de exemplare au fost numărate doar din zborul 
din care s-a realizat ortofotograma (pentru evitarea 
numărării duble am numărat doar pe ortofotogramă) la 
ora 15 însă în zborurile de la altitudinile mai joase s-au 
finalizat după ora 19, între timp sosind alte câteva 
mii de pelicani. Cea mai neverosimilă situație a fost 
colonizarea de către pelicani a nord-vestului L. Hre-
cisca (fig. 5), zonă neregăsită cu pelicani în urmă cu 5-
6 ani, unde au fost numărați peste 19.000 de pelicani 
comuni. Astfel, prin acțiunea noastră am corelat 
efectivele de pelicani comuni din RBDD cu evaluările 
israeliene și bulgare. Cu certitudine, această creștere 
semnificativă (raportându-ne la ultimele evaluări) a 
efectivelor de pelicani comuni din RBDD nu s-a 
realizat brusc, fiind un fenomen realizat în timp, 
probabil și aero-evaluările din avion anterioare au fost 
supuse erorilor, operațiunea de fotografiere din dronă 
fiind net superioară celei din avion.  

Raza medie de acțiune în perioada de cuibărit 
pentru pelicanul comun este de 40 de kilometri (obser-
vații proprii în teren; [Cramp et al., 1998; Platteeuw et 
al., 2004]), aceasta fiind și principala zonă de hrănire 
(fig. 4). Bineînțeles, raza de hrănire poate ajunge și la 
peste 100 de kilometri. Ca o particularitate a anului 
2016, am observat mari aglomerări la hrănire pe 
M. Neagră, în imediata apropiere a țărmului, aproape 
pe toată lungimea limitei estice a Rezervației Biosferei 
Delta Dunării. 

 

 
 

Fig. 4. Distribuția coloniilor de pelican comun (Pelecanus 
onocrotalus) respectiv a zonelor de hrănire ale acestuia  

(în perioada de cuibărit) în Rezervația Biosferei Delta Dunării  
în anul 2016. 

 

 
 

Fig. 5. Ortofotogramă obținută prin fotografiere din drone 
(270 m) în vederea evaluării coloniei de pelicani comuni 
(Pelecanus onocrotalus) în nord-vestul Lacului Hrecisca 

(Complexul Acvatic Matița – Merhei) – 24 mai 2016. 

5. CONCLUZII 

Procesul de monitorizare a speciilor coloniale din 
ordinele Pelecaniformes, Ciconiiformes şi Charadrii-
formes în RBDD și împrejurimi este eficient, iar prin 
folosirea tehnicilor moderne de evaluare (aero-
evaluări cu ajutorul dronelor dar și analiza imaginilor 
satelitare și a ortofotoplanurilor) avem rezultate 
spectaculoase precum identificarea de noi colonii ale 
unor specii periclitate sau numărători cu acuratețe 
mare în cazul unor colonii. 

Populația de pelicani comuni din RBDD este de 
cel puțin 4 ori mai mare decât s-a constatat la 
ultimele evaluări. Acest fapt implică noi direcții de 
cercetare având în vedere implicațiile ecologice, 
epidemiologice și mai ales economice ale creșteii 
mărimii populației de pelican comun din RBDD. 

Creșterea cu cel puțin 4 ori a populației de pelicani 
comuni presupune aplicarea unei serii de masuri de 
management, începând de la noi acțiuni de conservare 
și conștientizare dar și inclusiv în domeniul aplicării de 
compensații în sectorul de acvacultură prin intermediul 
instrumentelor de finanțare europene 

Numărul de colonii și perechi cuibăritoare în-
registrat în anul 2016 a fost mult mai mare faţă de 
cel din anul 2015, în principal datorită îmbunătăţirii 
metodologiei de lucru (folosirea dronelor, evaluarea 
de la distanță în acest an a unor colonii inaccesibile 
de la nivelul apei, identificarea amplasametelor 
coloniilor pe ortofotograme şi imagini satelitare și 
verificarea ulterioară pe teren etc.) 

Bineînțeles, sunt probabil și alte cauze (inclusiv 
creșterea populației) precum extinderea locaţiilor de 
cuibărit de exemplu din Ucraina în România la chira 
de mare (600 de perechi în 2016, nicio pereche în 
2015 și 2013) sau pescărușul asiatic (120 perechi în 
2016, 90 de perechi în 2015 și nicio pereche în 2013). 

Cu toate acestea, numărul real dar și cel estimat 
de perechi cuibăritoare la cele mai multe specii este 
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și mai mare dat fiind faptul că foarte multe zone 
(unde au fost observate aglomerări) sunt inaccesibile 

(canale blocate de vegetație acvatică) iar folosirea 
dronelor a fost limitată numai pentru câteva locații. 

 

 
 

Fig. 6. Evaluarea coloniei de pelicani comuni (Pelecanus onocrotalus) pe lacurile Hrecisca și Buhaiova  
(Complexul Acvatic Matița – Merhei), RBDD – în anul 2016.
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Având în vedere eficiența folosirii tehnologiei 
UAV se impune utilizarea în continuare atât pentru 
evaluarea coloniilor cunoscute cât și de identificare a 
unor noi colonii. 

Aglomerările la cuibărit a speciilor de păsări 
acvatice reprezintă unul dintre cei mai importanți 
indicatori al stării ornitofaunei din RBDD. Cel puțin 
din acest motiv considerăm de o importanță vitală 
continuarea cercetărilor cu privire la localizarea și 
evaluarea cuibăritului speciilor acvatice coloniale 
din RBDD. Având în vedere sensibilitatea speciilor 
coloniale la impactul factorilor limitativi (atât cei 
naturali cât și cei antropici), procesul de monitorizare 
ne ajută la detectarea rapidă a factorilor ce influen-
țează negativ aceste păsări. Astfel, se pot lua măsuri 
eficiente de protecție în cadrul procesului complex 
de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării. 
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