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Notă: 

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format: 

Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A,, Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu 

S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A., Iftime O., (2020). Raport tehnic privind sursele 

bibliografice referitoare la speciile de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive. 

Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor 

invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și 

gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. Bucureşti: Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor & Universitatea din Bucureşti.
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Introducere 

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.2.1. Analiza bibliografiei naționale și 

europene privitoare la speciile de vertebrate terestre alogene din România, inclusiv a celor aflate 

pe lista speciilor de interes pentru Uniune realizată în cadrul activității A.1.2. Inventarierea - 

cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de 

vertebrate terestre invazive, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea 

speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și 

elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 

Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul 

UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor 

alogene invazive. 

Subactivitatea 1.2.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile de 

vertebrate terestre alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru 

Uniune reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităţilor în vederea implementării 

Reglementării 1143/2014 care prevede o serie de obligaţii pentru statele membre ale Uniunii 

Europene [articolele 7(2), 12(1), 24(1) (b) şi 24(1) (c)]. 

Deși, la nivel național, multe dintre speciile alogene de vertebrate terestre și pești dulcicoli 

sunt cunoscute și au fost studiate într-o oarecare măsură, până la momentul realizării subactivității 

1.2.1, în România nu a existat o bază de date comprehensivă, actualizată, interogabilă şi într-un 

format care să permită actualizarea şi transferul de informaţie către autorităţi sau cercetători (de 

exemplu, format Mendeley). Subactivitatea a fost realizată pentru remedierea acestei situaţii şi 

pentru centralizarea datelor disponibile privind situaţia speciilor alogene de vertebrate terestre și 

pești dulcicoli la nivel naţional. 

Pe baza analizei surselor bibliografice identificate și introduse în aplicația Mendeley a 

fost elaborată baza de date cu informaţii relevante din literatură privind caracteristicile  

speciilor alogene de vertebrate terestre (pești, mamifere, reptile, păsări), care cuprinde 39 de 

specii alogene invazive şi potenţial invazive identificate în literatura analizată. 

Prezentul raport tehnic reprezintă stadiul cunoaşterii cercetărilor despre speciile alogene de 

vertebrate terestre și pești dulcicoli din România până la momentul încheierii subactivității 1.2.1. 

Pentru o permanentă cunoaștere la zi a aspectelor ce privesc speciile alogene invazive de vertebrate 

terestre și pești dulcicoli din România, în raport sunt incluse și recomandări privind modalitatea 

de actualizare a bazei de date Mendeley cu surse bibliografice. 

 



                                                       
 

                    
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 

6 
 

Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.2.1 

În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform 

cerințelor proiectului: 

1. Interogarea bazelor de date publice (Web of Science, Google Scholar, Scopus, WorldCat, 

Biblioteca Naţională a României etc.) şi arhivarea referinţelor relevante într-o bază de date cu 

resursele bibliografice referitoare la speciile alogene de vertebrate terestre (pești dulcicoli, 

mamifere, reptile, păsări) din România cu ajutorul aplicaţiei open source Mendeley. 

În urma acestei etape au fost introduse iniţial în aplicația Mendeley 623 de citări 

bibliografice, reprezentând atât literatură ştiinţifică cât şi literatură gri (cărți, articole științifice, 

teze de doctorat, lucrări de disertație, rezumate științifice, prezentări la conferințe științifice, 

diverse rapoarte de proiect, reviste de popularizare, bloguri pe internet). La sfârşit au fost eliminate 

duplicatele şi o serie de citări nerelevante sau incomplete, rămânând 557 de lucrări. 

Completarea titlurilor bibliografice s-a efectuat în mod standardizat, urmărind indicațiile 

din Mendeley (Add, Add Entry Manually etc.), atât din interfața aplicației, cât și din interfața web 

(de ex., Introducerea mai multor autori prin scrierea unul sub altul, urmând regula indicată de 

Mendeley: Nume virgulă Inițiala prenumelui punct, fiecare autor fiind separat prin funcția Enter). 

Titlurile au fost introduse manual, element cu element, sau prin importarea lucrării în format pdf, 

însă în acest ultim caz s-a revenit și s-a verificat informația preluată automat de Mendeley pentru 

a observa corectitudinea şi uniformitatea cu titlurile introduse corect. S-a acordat atenție sporită 

indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), 

precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, 

numărul paginilor etc.). De asemenea, au fost efectuate note privind speciile alogene la care 

lucrarea respectivă face referire sau orice informație considerată relevantă pentru întocmirea listei 

de specii de vertebrate terestre invazive și potențial invazive (pești, mamifere, reptile, păsări) din 

România și a descrierii caracteristicilor acestora. Acolo unde a fost posibil a fost inclus şi linkul 

de unde poate fi descărcată lucrarea, util în special pentru literatura gri. 

Au fost deasemenea identificate lucrări ştiinţifice absente în mediul online (frecvent cărţi 

sau articole vechi), pe baza expertizei cercetătorilor implicaţi în proiect. O parte din lucrările care 

până în prezent sunt accesibile doar în format tipărit, au fost scanate şi arhivate într-un folder pe 

Google Drive, accesibil pe baza unui link, grupate in subfoldere pe categorii taxonomice (peşti, 

reptile, păsări, mamifere), iar în cazul speciilor mai bine studiate, in foldere individuale. 

2. Stabilirea structurii bazei de date cu informaţii relevante din literatură privind 

caracteristicile speciilor alogene de vertebrate terestre (pești dulcicoli, mamifere, reptile, 

păsări), care cuprinde informaţiile relevante din resursele bibliografice identificate. Datele au fost 
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introduse individual de experţi prin intermediul unui formular accesibil în Google Forms (figura 

1). Intrările individuale au fost apoi transferate într-un fişier Microsoft Excel, rezultând o bază de 

date uşor de transferat și manipulat (figura 2). Legenda campurilor este prezentata in Tabelul 1. 

 
Figura 1 – Formularul din Google Forms cu ajutorul căruia au fost introduse datele. 



                                                       
 

                    
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 

8 
 

 
Figura 2 – Baza de date rezultata din MS Excel. 

Tabelul 1 - Legenda campurilor utilizate in crearea bazei de date. 

Numar rubrica Valoarea numerica în ordinea înregistrarii 

1. Referinta bibliografica Se introduce citarea completa din Mendeley, format „Cite Then 

Right 10th Edition - Harvard” 

2.1. Denumire stiintifica 

valida în prezent 

Denumirea stiintifica stabilita în lista preliminara de specii. 

2.2. Denumire stiintifica 

utilizata în sursa 

bibliografica/lucrare 

Denumirea stiintifica asa cum apare în sursa bibliografica citata. 

3.1. Data (format 

zz/ll/aaaa) 

Se trece doar data semnalarii / colectarii exemplarelor dintr-o 

locatie. Cand nu este specificat nici macar anul, se va trece NA. 

3.2. Mentiuni referitoare 

la repere toponimice 

Se trec toate detaliile privind localizarea unei semnalari, existente 

în sursa bibliografica. 

3.3. Latitudine Grade decimale în proiectie WGS 1984, daca nu este mentionata 

se va trece NA. 
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3.4. Longitudine Grade decimale în proiectie WGS 1984, daca nu este mentionata 

se va trece NA. 

3.5. Sistem proiectie Sistemul de proiectie identificat în cadrul publicatiei 

4.1. Grad confidenta Ridicat: semnalarea speciei în zona respectiva este bine 

documentata (semnalare verificabila pe baza informatiilor oferite 

în lucrarea respectiva sau prezenta în anumite colectii publice a 

unor exemplare colectate în momentul semnalarii); 

Mediu: semnalarea speciei în zona respectiva este bazata pe alte 

semnalari în zone învecinate si similare din punctul de vedere al 

habitatelor favorabile; 

Scazut: nu sunt oferite informatii pe baza carora este semnalata 

specia în zona respectiva sau în cazul în care poate fi argumentata 

o identificare eronata a speciei 

4.2. Explicatii grad 

confidenta, argumentare 

incertitudini 

Daca nu exista, se va trece NA. 

5.1. Mentiuni cale 

patrundere 

Daca exista în sursa bibliografica, atunci se încearca asocierea cu 

una sau mai multe dintre valorile predefinite corespunzatoare 

categoriilor stabilite de CBD. Daca nu exista, atunci se va trece 

NA. 

1. Transportarea speciei ca bun de consum- eliberare intentionata 

2. Transportarea speciei ca bun de consum -pierdere 

neintentionata de exemplare 

3. Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare 

4. Asociere cu un mijloc/ vector de transport 

5. Facilitarea dispersiei naturale- constituire de coridoare 

6. Dispersie naturala secundara 

5.2. Mentiuni cale 

patrundere - detalii 

suplimentare furnizate de 

autori 

Daca este cazul se vor trece informatii referitoare la calea de 

patrundere identificata de autorii lucrarii vizate. Daca nu este 

cazul se va trece NA. 
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5.3. Mentiuni privind 

abundenta si distributia 

exemplarelor/populatiei 

Daca exista în sursa bibliografica. Daca nu exista, atunci se va 

trece NA. 

5.4. Mentiuni privind 

statutul de invazivitate la 

momentul semnalarii 

Daca este cazul se va trece una valorile codificate pre-definite 

(litera+cifra) conf Blackburn et al. (2011 ) A proposed unified 

framework for biological invasions. Trends in Ecology and 

Evolution. 26: 333-339. Daca nu exista, atunci se va trece NA. 

A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele 

arealului autohton de distribuție 

B1: Sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural al speciei, dar se afla în captivitate sau 

carantina datorita unor masuri de îngrădire 

B2: Sunt prezente si crescute/ cultivate specimene care au fost 

transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de 

conditii adecvate pentru supravietuire, dar care sunt supuse unor 

masuri explicite de prevenire a dispersiei. 

B3: Sunt prezente si crescute/ cultivate specimene care au fost 

transportate dincolo de limitele arealului natural si eliberate direct 

într-un mediu nou 

C0: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, 

fara a fi captive sau cultivate, dar nu sunt capabile sa 

supravietuiasca pentru perioade semnificative de timp 

C1: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, 

care supravietuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse 

C2: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, 

care supravietuiesc si se reproduc în mediile respective, fara a 

forma o populatie stabila 

C3: Specimene ale unor specii alogene scapate în medii naturale, 

care supravietuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi 

populatii stabile. 

D1: Populatie auto-sustinuta a speciei alogene în salbaticie, din 

care se raspândesc la distante semnificativa fata de locul initial de 

introducere noi indivizi care supravietuiesc. 

D2: Populatie auto-sustinuta a speciei alogene în salbaticie, din 

care se raspândesc la distante semnificativa fata de locul initial de 

introducere noi indivizi care supravietuiesc si se reproduc. 
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E: Populatie complet invaziva cu indivizi ai speciei care se 

disperseaza, supravietuiesc si se reproduc în mai multe locuri, într-

o varietate mai mica sau mai mare de habitate. 

5.5. Explicatii 

suplimentare privind 

statutul de invazivitate 

semnalat de autori 

Daca este cazul. 

5.6. Mentiuni impact 

ecologic 

Daca exista în sursa bibliografica. Daca nu exista, atunci se va 

trece NA. 

5.7. Mentiuni impact 

economic 

Daca exista în sursa bibliografica. Daca nu exista, atunci se va 

trece NA. 

5.8. Mentiuni impact 

sanatate 

Daca exista în sursa bibliografica. Daca nu exista, atunci se va 

trece NA. 

5.9. Grad confidenta 

impact 

Daca exista în sursa bibliografica. Daca nu exista, atunci se va 

trece NA. 

5.10. Explicatii grad 

confidenta/ incertitudini 

Daca exista în sursa bibliografica. Daca nu exista, atunci se va 

trece NA. 

 

3. Analiza resurselor bibliografice identificate şi introducerea datelor relevante în baza de 

date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor alogene de 

vertebrate terestre (pești, mamifere, reptile, păsări). 

În această etapă au fost colectate şi introduse următoarele tipuri de informaţii: date privind 

distribuția taxonului în România inclusiv gradul de confidenţă al semnalării, mod de pătrundere și 

alte informații relevante privind introducerea și răspândirea în țară, abundență, statut de 

invazivitate  (conform cadrului unitar propus de Blackburn et al. 2011), impactul asupra 

ecosistemelor, impactul economic şi impactul asupra sănătății, inclusiv gradul de confidenţă al 

informaţiei.   

Lucrările introduse în baza de date sunt preponderent recente, peste 70% din lucrări fiind 

publicate în ultimii 20 de ani (figura 3). Analiza pe categorii taxonomice a bibliografiei indică o 

pondere destul de echilibrată între cele patru categorii (figura 4), ponderea cea mai ridicată fiind 

pentru peşti (34,5%) şi cea mai scăzută pentru păsări (19,7%). Ponderea citărilor naţionale şi 
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internaţionale variază însă mult intre categoriile taxonomice, dominând în cazul reptilelor (92,5%) 

(tabelul 2). 

Tabel 2 - Ponderea procentuală a citărilor naţionale şi internaţionale pentru fiecare categoria 

taxonomică. 

 Pisces Reptilia Aves Mammalia 

România 62,8 7,5 90,9 69,9 

Internaţional 37,2 92,5 9,1 30,1 

TOTAL 100 100 100 100 
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Figura 3 – Dinamica în timp a citărilor referitoare la speciile alogene de vertebrate terestre din 

România. 

 

 
Figura 4 – Ponderea citărilor pe categorii taxonomice. 
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Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date Mendeley cu 

surse bibliografice 

Aplicația open source Mendeley este un instrument software de gestiune a referinţelor 

bibliografice specializat în colectarea, depozitarea şi organizarea referinţelor (articole, cărți, teze 

de doctorat, site-uri web, fisiere PDF, video etc.) şi în elaborarea şi editarea bibliografiilor ce 

însoţesc orice documentație sau lucrare de cercetare.  

Softul este gratuit şi poate fi descărcat ca aplicaţie pe calculatorul personal disponibil 

pentru Windows, fiind compatibilă cu editoarele de texte MicrosoftWord şi OpenOffice. Accesul 

se poate face de oriunde există un calculator cu acces la Internet.  

Aplicația Mendeley permite următoarele:  

● exportarea de citări din articole științifice, cărți, site-uri, cataloage etc.;  

● generarea automată a bibliografiei;  

● organizarea documentelor în foldere în funcţie de subiecte, importanţă etc.;  

● regăsirea unui document pe bază de autori, cuvinte cheie, dar şi fragmente din 

documentele introduse etc.  

În vederea organizării bazei de date comune de titluri bibliografice identificate de către 

experții implicați în subactivitatea 1.2.1., în aplicația Mendeley a fost creat un folder de grup 

intitulat A1.2 – Inventarierea-cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre în care se 

regăsește întreaga bază de date de titluri bibliografice referitoare la speciile alogene de vertebrate 

terestre (ichtiofauna, herpetofauna, avifauna, mamifere) din România identificate.  

Grupul permite alăturarea și altor membri pentru a împărtăși resurse bibliografice și a 

actualiza permanent baza de date, pe măsură ce sunt identificate noi surse bibliografice.  

Reguli de operare în baza de date Mendeley pentru actualizarea surselor bibliografice: Din 

bara cu butoane se accesează butonul ”Add” pentru a adăuga documente / titluri bibliografice 

suplimentare la baza de date curentă. Completarea titlurilor bibliografice se efectuează în mod 

standardizat, urmând regula indicată de Mendeley: titlurile vor fi introduse manual, element cu 

element, sau vor fi importate lucrări pdf direct din calculator, însă în acest ultim caz se va verifica 

informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea şi uniformitatea cu 

titlurile introduse corect (figura 5).  
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Figura 5 – Captură de ecran cu Mendeley, baza de date deschisă fiind A1.2. Cercul albastru din 

stanga sus indică butonul Add. Dreptungiul albastru din dreapta indica formularul prin care se 

poate introduce citarea manual. 

Se va acorda atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol 

științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și 

jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.);  

Fiecare expert va alcătui un fișier de stocare personal a tuturor resurselor bibliografice 

identificate. Stocarea se va realiza în format digital de tip pdf. Ulterior toate aceste fisiere vor fi 

încărcate în Google Drive. 
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Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.2.1. 

Conform cerințelor proiectului, în cadrul acestei subactivităţi rezultatele obținute sunt 

următoarele:  

1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile de vertebrate terestre 

alogene invazive și potențial invazive;  

2. Baza de date Microsoft Excel cu informaţii relevante din literatură privind caracteristicile 

speciilor de vertebrate terestre alogene.  

Rezultatele acestei subactivități s-au concretizat prin înregistrarea unui număr de 557 de 

titluri bibliografice (vezi anexa 1) ce includ cărți, articole științifice, teze de doctorat, rezumate 

științifice, literatură gri, surse media online, etc. ce fac referire la speciile alogene de vertebrate 

terestre (pești, mamifere, reptile, păsări) din România, în aplicația open source Mendeley. O bună 

parte dintre acestea  au fost arhivate în format pdf, în folderele de stocare a tuturor resurselor 

bibliografice identificate de către experții implicați în această subactivitate.  

În Anexa 1 este redată Lista surselor bibliografice creată cu ajutorul aplicaţiei open source 

Mendeley, prin interogarea bazelor de date online, a bibliotecilor, si bibliotecile personale ale 

experţilor implicaţi în proiect cu resursele bibliografice referitoare la speciilor alogene de 

vertebrate terestre (pești, mamifere, reptile, păsări) din România.  

Baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor 

alogene de vertebrate terestre (pești, mamifere, reptile, păsări), obținută în Microsoft Excel, este 

raportată ca rezultat distinct, aşa cum este precizat în Cererea de Finanţare. Această bază de date 

cuprinde 39 de taxoni, inclusiv cei de interes pentru Uniune.  

Atât pentru baza de date bibliografică, cât şi pentru cea a speciilor alogene de vertebrate 

terestre invazive şi potenţial invazive (pești, mamifere, reptile, păsări) avem în vedere actualizarea 

permanentă a informaţiilor pe parcursul derulării proiectului. 
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Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile alogene de 

vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor 

de interes pentru Uniune 

1. Aars, J., Lambin, X., Denny, R., & Griffin, C. (2001). Water vole in the Scottish uplands: 
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mink invasion front. Animal Conservation, 4(3), 187–194. 

https://doi.org/10.1017/S1367943001001226 

2. Adamopoulou, C., & Legakis, A. (2016). First account on the occurrence of selected 

invasive alien vertebrates in Greece. BioInvasions Records, 5(4), 189–196. 

https://doi.org/10.3391/bir.2016.5.4.01 

3. Adamopoulou, C., & Pafilis, P. (2019). Eaten or beaten? Severe population decline of the 

invasive lizard Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) after an eradication project 

in Athens, Greece. Herpetozoa, 32(32), 165–169. 

https://doi.org/10.3897/herpetozoa.32.e36609 

4. Adriaens, T., Denys, L., & Devisscher, S. (2016). Advies over de verspreiding van 

invasieve aquatische soorten in Vlaanderen. INBO.A.3390: 1-24. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11694636/INBO.A.3390.pdf 

5. Alaci, A. (1963). Bizamul în raionul Marghita. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 12, 16. 

6. Alexandrov, M. L., Cernişencu, I., & Bloesch, J. (2008). History and concepts of 

sustainable fishery in Taşaul Lake, Romania. GeoEcoMarina, 14(1), 61–71. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

7. Alexe, V., Kiss, J. B., & Marinov, E. M. (2011). Preliminary data concerning ornithofauna 

of the Babadag lake area. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 17, 5–10. 

8. Almăşan, H. (1953). Un nou animal în fauna ţării: câinele enot. Vânătorul, 3, 11,13. 

9. Almăşan, H. (1956). Din nou despre câinele enot. Revista Pădurilor, 5, 317–318. 

10. Almăşan, H., & Andone, G. (1961). Despre extinderea ariei de răspândire a bizamului 

(Ondatra zibethica L.) în Delta Dunării şi măsurile de combatere a acestui dăunător. 

Revista Pădurilor, 76(9), 561–564. 

11. Almăşan, H., & Hamar, M. (1958). K rasprostraneniiu enotovidnoi sobaki (Nyctereutes 

procyonoides Gray) i ondatrî (Ondatra zibethica L.) v R.N.R. Zoologhiceskii Jurnal, 

Moscova, 27(9), 1417–1418. 

12. Almăşan, H., Andone, G., & Nesterov, V. (1959). Nutria în Delta Dunării. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 5, 10. 

13. Anastácio, P. M., Ribeiro, F., Capinha, C., Banha, F., Gama, M., Filipe, A. F., Rebelo, R., 

& Sousa, R. (2019). Non-native freshwater fauna in Portugal: A review. Science of the 

Total Environment, 650, 1923–1934. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.09.251 
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14. Anastasiu, P., Preda, C., Bănăduc, D., & Cogălniceanu, D. (2017). Alien Species of EU 

Concern in Romania. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 

19(3), 93–106. https://doi.org/10.1515/trser-2017-0024 

15. Andaloro, F., Blasi, C., Capula, M., Celesti-Grapow, L., Frattaroli, A., Genovesi, P., & 

Zerunian, S. (2009). L’impatto delle specie aliene sugli ecosistemi: proposte di gestione. 

In Documenti per la definizione di una Strategia Nazionale per la Biodiversità. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_3_

SPECIE_ALIENE_completo.pdf 

16. Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în Delta Dunării. Revista Pădurilor, 

2, 100–104. 

17. Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17. 

18. Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–

15. 

19. Antal, L., Halasi-Kovács, B., & Nagy, S. A. (2013). Changes in fish assemblage in the 

Hungarian section of River Szamos/Someş after a massive cyanide and heavy metal 

pollution. North-Western Journal of Zoology, 9, 131–138. 

20. Apostolou, A., Koutrakis, M., Pehlivanov, L., Vassilev, M., Stefanov, T., & Velkov, B. 

(2010). Notes on the fish fauna composition of Mesta (Nestos) river in regard to 

management and conservation. Acta Zoologica Bulgarica, 62(3), 271–276. 

https://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2010/62-3-

271-276.pdf 

21. Ardelean G., Wilhelm Á., & Sándor, W.S. (2007). Ecological and nature conservational 

evaluation of the fish fauna of the Er (Ier) river. Pisces Hungarici, II, 11–19. 

http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici2.pdf 

22. Ardelean, D. I. (2013). Modifications in the quantitative structure of Barcău River’s fish 

fauna under anthropogenic pressure. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele 

Vieţii, 23(2), 209–222. http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/23-2013/23-2-2013/SU23-2-

2013-ArdeleanD2.pdf 

23. Ardelean, G. (1998). “Oryctolagus cuniculus” in Fauna judetului Satu Mare. In Fauna 

judetului Satu Mare (p. 377). 

24. Ardelean, G. (2007). Polluting factors and their effects on the ichthyofauna of the Lăpuş 

Valley (Maramureş, Romania). Acta Ichtiologica Romanica, II, 17–24. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIIPapers.pdf 

25. Ardelean, G. (2011). “Oryctolagus cuniculus” in Fauna de vertebrate a Nord-Vestului 

Romaniei. In Fauna de vertebrate a Nord-Vestului Romaniei (p. 854). 

26. Ardelean, G., & Beres, I. (2000). Fauna de vertebrate a Maramureşului. Editura Dacia. 

Cluj –Napoca. 

27. Armăşescu, S. (1943). Asupra prezenţei lapinului în România. Revista Pădurilor, 55(5–6), 

238–242. 
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28. Arribas, O. J., Rodes, D. (2017). Troballa de Trachemys scripta (Schoepff, 1792) en aigua 

de mar: supervivència i capacitat de dispersió ultramarina. Butll. Soc. Catalana 

Herpetologia, 24, 36–38. https://soccatherp.files.wordpress.com/2017/06/7-butll-s-c-h-

trachemys-mediterrc3a0nia.pdf 

29. Arslan, P., & Özeren, S. C. (2019). Growth Biology of the Topmouth Gudgeon 

(Pseudorasbora parva) from Lake Mogan (Turkey). Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri 

Dergisi, 7(1), 47–55. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/710528 

30. Arvy, C., & Servan, J. (1998). Imminent competition between Trachemys scripta and Emys 

orbicularis in France. Mertensiella, 10, 33–40. 

31. Aurel, N. (2012). New data concerning fish fauna from lakes of the fluvial Danube Delta 
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32. Aurel, N., & Vasile, O. (2011). Studies of fish community from predeltaic area (Somova-

Parcheș lake-complex) in 2009. Scientific Annals of The Danube Delta Institute, Tulcea – 

Romania, 17, 59–70. 

33. Azoiței, A. (1996). Biodinamica avifaunei Rezervației de dune marine de la Agigea-Județul 
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Anexa 2. Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din 

literatură privind caracteristicile speciilor de vertebrate terestre alogene 

invazive și potențial invazive din România  
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C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

9

Standfuss, B. et al. (2016) ‘Threat or fiction: is the pond 

slider (Trachemys scripta) really invasive in Central 

Europe? A case study from Slovenia’, Conservation 

Genetics, 17(3), pp. 557–563. doi: 10.1007/s10592-015-

0805-2.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2015
Europa, Slovenia, 

3 localitati
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Semnalarea speciei în zona 

respectivă este bazată  pe 

alte semnalări în zone 

învecinate, cat si pe 

observatiile proprii, 

nepublicate ale autorilor.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Specia a fost introdusa in 

Slovenia ca animal de 

compania, prin pet trade. In 

natura a aparaut prin 

eliberari repetate din anii 

1970 pana la momentul 

publicarii articolului.

70 adulti, 7 juvenili 

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Autorii verifica prin articolul de fata 

daca populatia eliberata de T. 

scripta  se poate autosustine prin 

reproducere in afara captivitatii. Pe 

baza parametrilor genetici de 

diversitate ei sustin ca da, T. scripta  

 se reproduce in Slovenia in 

habitate naturale.

Observatii 

nepublicate 

ale autorilor: 

in zonele 

unde exista 

T.scripta  a 

disparut Emys 

orbicularis.

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Autorii mentioneaza 

impactul speciei in alte zone 

din Europa, cat si 

observatiile lor personale vis-

a-vis de impactul ecologic si 

competitia cu specia nativa, 

Emys orbicularis, in 

Slovenia.

10

Pocora, V. and Pocora, I. (2010) ‘The mammals 

(Mammalia) from Letea forest (Danube Delta), with the 

first signal of two species of carnivors’, Analele Ştiinţifice 

ale Universităţii" Al. I. Cuza" Iaşi, Biologie Animală, 56, 

pp. 181–187.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
NA

Tulcea, Delta 

Dunarii
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

review istoric cu citare

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare

provenit din Ucraina in 

judetele de Nord-Est mai 

ales in Tulcea

NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

nu este mentionat impactul 

de catre autor

11

Pocora, V. and Pocora, I. (2010) ‘The mammals 

(Mammalia) from Letea forest (Danube Delta), with the 

first signal of two species of carnivors’, Analele Ştiinţifice 

ale Universităţii" Al. I. Cuza" Iaşi, Biologie Animală, 56, 

pp. 181–187.

Ondatra zibethicus Ondatra zibetica 01/011951
Tulcea, Delta 

Dunarii
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

review istoric cu citare

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare

cresterea conditiilor 

favorabile 

acopera intreaga suprafata a 

deltei si a lacurilor si a 

zonelor inundabile adiacente

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

acopera întreaga suprafață a deltei NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

nu este mentionat impactul 

de catre autor 

12

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2014

Jarun Lake, 

Zagreb, Croatia
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 13 indivizi adulti

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

13

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

scripta
01/01/2014

Jarun Lake, 

Zagreb, Croatia
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 6 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

14

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2013

Vrapčak stream, 

Špansko- 

Oranice, Zagreb, 

Croatia

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1 individ

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

15

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2010

Vrapčak stream, 

Vukasova street, 

Zagreb, Croatia

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 4 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

Anexa 2.  Baza de date obținută în Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de vertebrate terestre alogene invazive și potențial invazive din România
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Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2012

Kustošak stream, 

Trešnjevka, 

Zagreb, Croatia

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1 individ

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

17

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2012

First lake, 

Maksimir, 

Zagreb, Croatia

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 43 indivizi

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

18

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta  
Trachemys scripta 

scripta 
01/01/2013

Maksimir, 

Zagreb, Croatia
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 3

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

19

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2012

 Maksimir, 

Zagreb, Croatia
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 23 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

20

Jelić, D. and Jelić, L. (2015) ‘Allochthonous species of 

Turtles in Croatia and Bosnia and Herzegovina’, Hyla : 

Herpetological bulletin, 2015(1), pp. 53–64.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

scripta
01/01/2013

Maksimir, 

Zagreb, Croatia
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date adunate in lucrare din 

literatura si fotografii facute 

de diverse persoane

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 6 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Impact estimat pe baza 

literaturii

21

TZANKOV, N. et al. (2015) ‘First survey on the invasive 

Pond slider (Trachemys scripta) in Bulgaria: historic 

development and current situation’, Hyla : Herpetological 

bulletin, 2015(1), pp. 18–27.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/1996 Bulgaria NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Date din literatura locala 

dupa anii 1990, observatii 

de la colegi cat si 

observatiile autorilor in 

studii de inventariere a 

Emys orbicularis

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Vandute ca animale de 

companie, mai ales dupa 

1990, cand erau foarte 

populare in Bulgaria. 

Eliberate ulterior de 

proprietari.

173 indivizi observati in 

6.4% UTM-uri vizitate din 

Bulgaria

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Autorii mentioneaza ca T. scripta a 

fost observata depunand ponte, dar 

nu au fost observate ponte eclozand 

si nici juvenili proaspat eclozati. 

Este mentionat fenomenul din 2005 

de inghetare puternica a apelor 

cand populatii intregi de T. scripta 

au disparut - chiar si in parcurile 

din Sofia.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Pe baza informatiilor din 

alte lucrari de specialitate.

22

CADI, A. and JOLY, P. (2004) ‘Impact of the 

introduction of the red-eared slider (Trachemys scripta 

elegans) on survival rates of the European pond turtle 

(Emys orbicularis)’, Biodiversity and Conservation, 13, 

pp. 2511–2518.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2001

Europa, Franta, 

Ain, Saint-Jean-

de-Thurigneux, 

estate of the 

Pierre Verots 

Foundation

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Experiment Trachemys 

scripta elegns vs. Emys 

orbicularis

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Franta a importat 4,238,809 

exemplare de T.scripta intre 

1985-1994 pentru vanzarea 

ca animale de companie, iar 

in 2004 erau observate in 

natura specimene eliberate 

de fostii lor proprietari.

4,238,809 exemplare 

importate intre 1985-1994

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

T. scripta este mai competitiva spre 

deosebire de E.orbicularis, dar si 

mai rezistenta la densitati mai mari 

de indivizi in acelasi habitat.

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Experiment comparativ T. 

scripta-E. orbicularis

23

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1980

Austria, S-E 

Styria si provincia 

Burgenland

NA NA NA
scăzut: nu sunt 

disponibile citări
comunicare personala 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Evadari din fermele de blana NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA

Impactul in 

piscicultura pare sa 

fie relativ mic la 

scara nationala, dar 

poate fi important la 

nivel local 

NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Impact estimat pe baza 

literaturii

24

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison NA Belarus NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

date din literatura 1992-2002

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este larg raspandita datorita 

biomasei mare de prada ce poate 

sustine si specia invasiva si celelalte 

mustelide

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Impact estimat pe baza 

literaturii

25

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1991 Republica Ceha NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare dupa Mazak (1964), 

Andira si Hanzal (1996), 

Cerveny si Toman (1999), 

Eerveny si colab. (2001) 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

evadari din fermele de blana

in 1991-1992 chestionarele 

confirma raspandirea a 

peste 5% din suprafata 

Cehiei; crescand la peste 

27% la sfarsitul anilor '90, si 

este in crestere

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Impact estimat pe baza 

literaturii

26

Cadi, A. and Joly, P. (2003) ‘Competition for basking 

places between the endangered European pond turtle 

(Emys orbicularis galloitalica) and the introduced redeared 

slider (Trachemys scripta elegans)’, Canadian Journal of 

Zoology, 81(8), pp. 1392–1398.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2003

Gardini 

Zoologice, Franta
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Studiu experimental 

invazivitate 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

B1: sunt prezente specimene care au fost 

transportate dincolo de limitele arealului 

natural al speciei, dar se află în captivitate sau 

carantină datorită unor măsuri de îngrădire

Se testeaza modul in care T. scripta 

elegans intra in competitie cu E. 

orbicularis galloitalica

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu experimental 

desfasurat in Franta. 

Rezultate consistente

27

Heritier, L. et al. (2017) ‘Introduction and invasion of the 

red-eared slider and its parasites in freshwater ecosystems 

of Southern Europe: risk assessment for the European 

pond turtle in wild environments’, Biodiversity and 

Conservation, 26, pp. 1817–1843.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2010 Franta NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Studiu experimental 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu experimental cu 

rezultate consistente

28

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/2005 Finlanda NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare Kauhala (1996)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de blana

larg raspandita cu o 

densitate mare in estul 

Finlandei

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

citari Banks si colab. (2004; 

2005)

29

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1960
Franta, Bretania,  

Charente 
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citari Leger si Reutte (2005)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de blana NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

ciatari Leger si Reutte 

(2005), 

30

Heritier, L. et al. (2017) ‘Introduction and invasion of the 

red-eared slider and its parasites in freshwater ecosystems 

of Southern Europe: risk assessment for the European 

pond turtle in wild environments’, Biodiversity and 

Conservation, 26, pp. 1817–1843.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2010
Agly river, 

Rivesaltes, Franta
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Studiu experimental 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu experimental cu 

rezultate consistente

31

Gache, C. (2010). BIRD FAUNA LONG-TERM 

MONITORING IN THE ROMANIAN LOWER PRUT 

RIVER BASIN. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», LIII, 287–302.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus NA Lower Prut basin NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA NA

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

Autorul nu atribuie taxonului statut 

de specie invaziva, ci doar o 

semnaleaza

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei documentat 

în alte regiuni similare 

invadate



32

Alexe, V., Kiss, B., M. E. V. (2011). No TitlePreliminary 

data concerning ornithofauna of the Babadag lake area. 

Annals of DDI, 17, 5–10.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus NA Babadag 44 53 'N 28 48' E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA a single individual

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

NA NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Impact estimat pe baza 

literaturii

33
Bringsøe, H. (2006) NOBANIS –Invasive Alien Species 

Fact Sheet - Trachemys scripta.
Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2006

Europa de Nord 

si tarile Baltice
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
Lipsa surselor verificabile

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de 

exemplare, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

contaminare

Comercializare ca pet NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

NA NA NA

Autorii mentioneaza 

ca Trachemys scripta 

este deseori purtatoare 

a bacteriilor din 

genurile Salmonella 

(in special S. java) si 

Arizona. Raportate 

cateva cazuri de 

infectie la om in SUA 

si Canada, fara date in 

Europa

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Nu sunt disponoibile citari 

si/sau nu se poate verifica

34

Ilie, A.L., Marinescu, M. (2014). No TitleTHE 

ORNITHOFAUNA FROM TINCA AREA (BIHOR 

COUNTY, ROMANIA) DURING THE PREVERNAL 

SEASON. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria 

Ştiinţele Vieţii, 24(4), 379–385.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2014 Tinca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau 

prezența în anumite colecții 

publice a unor exemplare 

colectate în momentul 

semnalării)

35
Bringsøe, H. (2006) NOBANIS –Invasive Alien Species 

Fact Sheet - Trachemys scripta.
Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2006

Europa de Nord 

si tarile Baltice
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
Lipsa surselor verificabile

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de 

exemplare, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

contaminare

Comercializare ca pet NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

NA NA NA

Autorii mentioneaza 

ca Trachemys scripta 

este deseori purtatoare 

a bacteriilor din 

genurile Salmonella 

(in special S. java) si 

Arizona. Raportate 

cateva cazuri de 

infectie la om in SUA 

si Canada, fara date in 

Europa

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Nu sunt disponoibile citari 

si/sau nu se poate verifica

36

Arvy, C. and Servan, J. (1998) ‘Imminent competition 

between Trachemys scripta and Emys orbicularis in 

France’, Mertensiella, 10, pp. 33–40.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/1995 Franta NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata bazata pe 

studiu comparativ (T. 

scripta elegans vs. E. 

orbicularis) al life-histroy 

traits

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare

NA NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu comparativ care 

poate fi verificat

37

Măcinic, C. (2011). CERBUL LOPATAR (DAMA 

DAMA L.) ÎN CÂMPIA DE VEST. UNIVERSITATEA 

TRANSILVANIA DIN BRASOV, Facultatea de 

Silvicultura si Exploatari Forestiere.

Dama dama Dama dama 01/01/2011 Campia de Vest NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau 

prezența în anumite colecții 

publice a unor exemplare 

colectate în momentul 

semnalării)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Facilitarea 

dispersiei naturale - 

constituire de coridoare, 

Dispersie naturală secundară

Introdus ca specie de interes 

cinegetic
5700 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Autorul sustine ideea ca taxonul 

concureaza speciile native de 

cervide, in ceea ce priveste nisa 

trofica

NA
Distrugeri locale ale 

culturilor
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Impact estimat pe baza 

literaturii

38

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1937 Islanda NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citari Skirnisson si Peterson 

(1980), Hersteisson (1992; 

1999)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA populatie in crestere

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

citare Hersteinsson  (1999) NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

citari Hersteinsson (1999)

39

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1988 Irlanda NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare Smal (1988)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de blana
nu este deosebit de 

abundenta

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

citare Smal 1991

40

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1995 Letonia NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare Ozolins si Pilats 

(1995)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de nurci

este deosebit de abundenta 

de-a lungul estuarellor si 

lacuri de coasta

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

citare Ozolins si Pilats 

(1995)

41

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1990 Lituania NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare Mickevicius si 

Baranauskas (1992)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de nurci raspandita

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

comunicare personala, 

Edvardas Mickevicius

42

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1960 Polonia NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare 

http://www.iop.krakow.pl/ias

/

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de nurci
peste jumatate din teritoriu 

Poloniei

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

citare Bartoszewicz si 

Zalewski (2003), 

Brezezinski si Marzec 

(2003)

43

Bonesi, L. and Palazon, S. (2007) ‘The American mink in 

Europe: Status, impacts, and control’, Biological 

Conservation, 134(4), pp. 470–483. doi: 

10.1016/j.biocon.2006.09.006.

Neovison vison Mustela vison 01/01/1970 Marea Britanie NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

citare Crawford (2003)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

ferme de nurci raspandita

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

citare Woodroffe si colab. 

(1990), Jefferies (2003), 

Craik (1997), Ferreras si 

Macdonald (1999)

44

Koshev, Y. S. (2019) ‘Occurrence of the American Mink 

Neovison vison (Schreber, 1777) (Carnivora: Mustelidae) 

in Bulgaria’, Acta Zoologica Bulgarica, 71(3), pp. 

417–425.

Neovison vison Neovison vison 01/08/2017

Bulgaria, 

Districtul Stara 

Zagora

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

exemplare capturate, harta, 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

fermele de nurci in crestere

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

controlul acesteia ar putea favoriza 

reintoacerea Museta lutreola
NA

asupra 

gospodariilor, 

animalele domestice 

au fost ranite/ucise, 

au rupt plasele 

pescarilor

NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

fotografii, citari Bonesi & 

Palazon (2007), Skorupski 

(2016), Cogălniceanu si 

colab. (2017), Koshev & 

Nedyalkov in presa



45 Din nou despre Cainele Enot
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1956

Ocolul Silvic 

Ghimpati, Galati, 

Botosani, Braila, 

Tulcea, Iasi 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară
Colonizat in partea 

europeana a fostei URSS

Relativ abundent; 

exemplarele distribuite in 

habitate specifice (zone 

umede si proximitatea 

acestora).

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul face mentiunei pozitive ale 

prezentei speciei si nu o mentioneaa 

ca invaziva

NA Pozitiv NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este citata in alte 

lucrari ca hranindu-se 

inclusiv cu oua de Emys 

orbicularis

46

Chiriac, E., & Barbu, P. (1970). Contribution à la 

connaissance de l’helminthofaune du Nyctéreute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie) du Delta 

du Danube. Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie, 

15(4), 277–290.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1970 Delta Dunarii NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA 112 exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii nu atribuie taxonului 

statutut de specie invaziva
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este citata in alte 

lucrari ca hranindu-se 

inclusiv cu oua de Emys 

orbicularis

47

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1970

Delta Dunarii 

(Dranov, Letea, 

Sf.Gheorghe, 

Buhaz, 

Popandoacele, 

Craznicol, 

Saraturile

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA 65 indivizi

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu mentioneaza taxonul ca 

fiind specie invaziva (in sens strict)
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este citata in alte 

lucrari ca hranindu-se 

inclusiv cu oua de Emys 

orbicularis

48

Barbu, P. (1969). Contribuţii la studiul cîinelui enot 

(mangutului) Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Rezumatul tezei de 

doctorat, Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti. 

Universitatea Bucureşti.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1969 Delta Dunarii NA Na NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Autorul citeaza in teza 

lucrari care semnaleaza 

specia in Romania

Dispersie naturală secundară

Extindere naturala a unor 

populatii colonizate in fosta 

URSS

1758 indivizi

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu mentioneaza taxonul ca 

invaziv
NA

pozitiv, sursa de 

blanuri de calitate
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Specia este recoltata pentru 

blana

49
Zajic, C. (1961). Tot despre câinele enot. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 2, 17.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 01/01/1961 Radauti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Scurt articol de 

popularizare, care se refera 

la un exemplar capturat si 

tinut sub observatie in  

captivitate

Dispersie naturală secundară NA un exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza taxonul ca 

specie invaziva
NA

Pozitiv, specie noua 

de interes cinegetic
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Autorul mentioneaza un 

impact economic pozitiv 

("imbogatirea faunei cu o 

specie noua de vanat'). 

Estimam insa un impact 

ecologic negativ prin 

afectarea populatiilor de 

Emys orbicularis ale caror 

ponta le dezgroapa si le 

consuma.

50

Reyns, N. et al. (2018) ‘Cost-benefit analysis for invasive 

species control: The case of greater Canada goose Branta 

canadensis in Flanders (northern Belgium)’, PeerJ, 

2018(1), pp. 1–28. doi: 10.7717/peerj.4283.

Branta canadensis Branta canadensis 29/01/2018 Belgia, Flanders NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA
10,753 exemplare estimate, 

considerate relativ sedentare.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii fac mentiune la faptul ca 

Branta canadensis poate acoperi 

distante mari pe intreg teritoriul de 

Nord-Vest al Europei.

NA

Se mentioneaza ca 

Branta canadensis 

isi petrece 90% din 

timp pe terenurile 

agricole distrugand 

culturile prin 

calcare.

Autorii 

concluzioneaza in 

rezultate ca in urma 

eforturilor 

proiectului au fost 

scutite daune in 

valoare de 20-40 

milioane euro.

NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

51

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1954

Tulcea, Galati, 

Braila, Bucuresti
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Autorii furnizeaza date 

concrete si fotografii
Dispersie naturală secundară NA un exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Mai multi autori straini 

mentioneaza faptul ca 

Nyctereutes procyonoides 

se hraneste si cu oua de 

testoase acvatice

52
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1967

Delta Dunarii, 

Dranov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrarea publicata contine si 

material fotografic
Dispersie naturală secundară NA Multiple exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul mentioneaza specia in zone 

geografice invecinate Romaniei
NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Autorul furnizeaza inclusiv 

detalii de continut stomacal, 

care arata ca specia se poate 

hrani si cu taxoni protejati 

cum ar fi: Triturus 

dobrogicus (in text T. 

cristatus), Bombina 

bombina, Arvicola sp.

53
Almăşan, H. (1953). Un nou animal în fauna ţării: câinele 

enot. Vânătorul, 3, 11,13.

nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes 01/01/1953 Ghimpati NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorul furnizeaza 

informatii generale despre 

un exemplar capturat in 

anul 1951, langa Bucuresti

Dispersie naturală secundară NA Na

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

54

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Şacalul şi câinele jder. Vânătorul Şi Pescarul 

Sportiv, 6, 16, 20.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1954 Bucuresti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorii fac referire la un 

exmplar capturat langa 

bucuresti in anul 1951

Dispersie naturală secundară

Autorii mentioneaza 

patrunderea speciei in 

Romania intre 1950 si 1951

un exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii nu se refera la taxon 

folosind termenul de "specie 

invaziva", insa mentioneaza 

patrunderea sa din afara graitelor 

Romaniei

NA

Pozitiv: Autorii 

mentioneaza enotul 

printre animalele 

care contribuie la 

tinerea sub control 

a rozatoarelor si 

insectelor

NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

55
Mucioniu, I. (1986). Câinele enot în Dolj. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 5, 15.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 01/01/1986 Dolj NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorul insereaza intr-o 

scurta nota, doar informatia 

conform careia in judetul 

Dolj specia ar fi prezenta

Dispersie naturală secundară NA "mai multe exemplare"

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

56
Molnar, I. (1957). Câinele enot. Vânătorul Şi Pescarul 

Sportiv, 10, 18.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 01/01/1957 Falticeni NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorul ofera doar 

informatii generale despre 

capturarea a doua exemplare

Dispersie naturală secundară

Autorul mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

doua exemplare (mascul si 

femela)

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

57
Barbu, P., & Barbu, I. (1988). Din nou despre câinele 

enot. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 6, 11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides ussuriensis
01/01/1988

Ghimpati, Galati, 

Tulcea, Constanta
NA Na NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Autorul ofera doar 

informatii generale despre 

capturarea (recoltarea) de 

exemplare ale speciei, in 

mai multe perioade (diferiti 

ani) si in mai multe zone ale 

Romaniei.

Dispersie naturală secundară

Autorii  mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

1750 exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA

Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

58

Murariu, D. and Chisamera, G. (2004) ‘Myocastor 

Coypus Molina , 1782 ( Mammalia : Rodentia : 

Myocastoridae ), a New Report Along the Danube River 

in Romania’, Travaux du Muséum National d’Histoire 

Naturelle ‘Grigore Antipa’, XLVI(January 1959), pp. 

281–287.

Myocastor coypus Myocastor coypus 22/09/2002 Insula Calinovat NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Grad de confidenta ridicat 

deoarece a fost gasit un 

shelet aproape complet pe 

baza careai specia a fost 

identificata si prezentate 

date morfometrice 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

evadat din fermele de 

reproducere 

distributie limitata de 

conditiile climatice  si 

ecologice caracteristice 

luncii Dunarii

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Prin semanlarea speciei din Insula 

Clinovat se atrage atentia asupra 

habitatului favorit al speciei, cursuri 

de apa si vegetatie ierboasa bogata 

fara presiuni antropice

NA

distrugere maluri si 

opritoare rauri; 

determina eroziunea 

habitatelor de 

coasta; se hraneste 

cu plante din 

culturi, de ex trestie 

de zahar, lucerna si 

radacinoase

NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Grad de confidenta mediu 

pentru ca autorul nu 

metioneaza impactul, dar in 

prezent stiim ca are impact 

ecologic si economic 

negativ in alte regiuni 

similare invadate 



59

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1969 Delta Dunarii NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata Dispersie naturală secundară

Autorul mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

115 indivizi

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

60

Barbu, P. (1969). Despre densitatea câinelui enot din 

Delta Dunării şi valorificarea blănurilor acestuia. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 2, 12–13.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1969

Delta Dunarii, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata; Autorul 

face trimitere la capturi ale 

speciei din mai multi ani 

succesivi si la late lucrari 

proprii publicate

Dispersie naturală secundară

Autorul mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

mai multe sute de exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva, insa face referire la 

vanatorii care o combat.

NA
Pozitiv: blanuri de 

calitate
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

61

Barbu, P. (1968). La nourriture du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides Gray) du Delta du Danube. 

Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie, 13(5), 

301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1968

Sf. Gheorghe, 

Mila 23, Crisan
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata; Autorul 

face trimitere la capturi ale 

speciei din mai multi ani 

succesivi si la alte lucrari 

proprii publicate. De 

assemenea, analizeaza 

continutul stomacal al 

indivizilor capturati.

Dispersie naturală secundară

Autorul mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

zeci de indivizi distribuiti pe 

raza mai multor localitati 

din Delta Dunarii

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA

Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

62
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 01/01/1961

Ciatalchioi, 

Sireasa, C.A. 

Rosetti, Letea

NA NA NA
scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorul nu furnizeaza decat 

informatii generale
Dispersie naturală secundară

Autorul face trimitere la 

informatii cu privire la 

colonizarea speciei in zone 

invecinate Romaniei

Semnalari singulare in zona 

localitatilor mentionate

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA

Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

63

Ficetola, G. F., Thuiller, W. and Padoa-Schioppa, E. 

(2009) ‘From introduction to the establishment of alien 

species: bioclimatic differences between presence and 

reproduction localities in the slider turtle’, Diversity and 

Distributions, 15, pp. 108–116.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2008

Europa, Italia, 

Italia Centrala si 

de Nord

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Studiu de caracterizare a 

necesitatilor de bioclimat a 

speciei. Datele de prezenta 

folosite au fost preluate din 

literatura.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Specie vanduta ca animal de 

companie si ulterior 

eliberata de proprietari. Desi 

interzisa comercializarea 

subspeciei Trachemys 

scripta elegans la nivel de 

UE, aceasta si Trachemys 

scripta scripta inca sunt 

comercalizate accidental sub 

aceeasi egida.

Prezenta speciei in 14% din 

cele 121 de UTM-uri 

studiate.

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Din cele 121 de UTM-uri studiate, 

in 14 % exista T. scripta, iar sub 

2% din UTM-uri prezinta populatii 

reproducatoare. Autorii in acest 

studiu nu au cercetat daca 

populatiile reproductive se 

autosustin sau nu.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu realizat in Italia, dar 

cu aplicabilitate in Romania 

pentru viitoare proiecte de 

management al speciei.

64

Tudor, P., Lado, D., & Boaru, A. (2018). The black 

bullhead ( Ameiurus melas , Rafinesque 1820 ) - a new 

invasive fish species in Some ș river , Romania, 

(December).

Ameiurus melas Ameiurus melas 01/01/2018
Romania, Raul 

Somes
47°20'7.449"N 23°28'22.157"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

articol publicat cu fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Autorii sustin ca Ameiurus 

melas a ajuns in Dunare 

dintr-o ferma piscicola din 

Ungaria la inceputul anilor 

1980. Dupa aceasta migratie 

acesta a fost semnalat in 

Romania pentru prima data 

in 1997 in Râul Ier, Barcău.

6 exemplare capturate

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA

Autorii mentioneaza 

ca acesta reprezinta 

o amenintare pentru 

fermele piscicole.

NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

65

Popa, L., Popa, O., Pisica, E., Iftime, A., Mataca, S., 

Diaconu, F., & Murariu, D. (2006). The first record of 

Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Pisces: Odontobutidae) 

and Ameiurus melas Rafinesque, 1820 (Pisces: 

Ictaluridae) from the Romanian sector of the Danube. 

Travaux Du Museum National d’Histoire Naturelle 

“Grigore Antipa, 49(May 2014), 323–329.

Ameiurus melas Ameiurus melas 01/01/2006 Romania, Dunare 44°37’13.68“ 22°40’49.40“ WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

A fost introdus/importat 

pentru prima data in 

Europa, in Franta in 1861. 

A fost adus din Italia intr-o 

ferma piscicola din Ungaria 

si se presupune ca de acolo 

a scapat ajungand in apele 

Crisului in Romania , apoi 

migrand natural in restul 

apelor din Romania.

1 exemplar capturat

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii sustin ca datorita confuziei 

in determinarea taxonomica 

corecta, acesta poate fi prezent in 

mai multe tari din Europa.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Grad confidenta mediu 

pentru ca impactul acestuia 

nu a fost studiat in lucrarea 

de fata.

66
Negulici, T. (1972). Elan şi câine enot în insula Borcea. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 7, 31.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 05/06/1972

Rezervatia 

naturala Caiafele 

din insula Borcea

NA NA NA
scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorul ofera doar 

informatii generale despre o 

pereche reproducatoare si 

impuscarea masculului de 

enot

Dispersie naturală secundară NA

O pereche reproducatoare 

cu un numar neprecizat de 

pui

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA
Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

67
Rudescu, L. (1966). Câinele enot, dăunător în Delta 

Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 2, 8–9.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 01/01/1966 Delta Dunarii NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Autorul nu furnizeaza decat 

referiri generale la prezenta 

speciei

Dispersie naturală secundară

Autorul mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

zeci de indivizi distribuiti pe 

raza mai multor localitati 

din Delta Dunarii

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul mentioneaza specia ca fiind 

daunatoare
NA

Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

68
Moloce, G. (1960). Din nou despre câinele enot. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 11, 17.

Nyctereutes 

procyonoides
NA 26/08/1960

Sendriceni (ocolul 

silvic Dorohoi)
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Desi nu ofera citari, 

articolul include o fotografie 

a exemplarului capturat

Dispersie naturală secundară NA
Un exemplar tanar, de sex 

masculin

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA

Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ mai ales 

asupra populatiilor de 

testoase acvatice

69

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1964

Sunt mentionate 

foarte multe 

localitati din 

regiuni de pe 

teritoriul 

Romaniei 

(Maramures, 

Crisana, Iasi, 

Galati, Suceava, 

Bucursti, 

Dobrogea)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Autorii furnizeaza date 

concrete, referinte 

bibliografice si fotografii

Dispersie naturală secundară

Autorii  mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

Sunt trecute in revista toate 

locatiile in care specia a fost 

identificata pozitiv, si sunt 

oferite si unele detalii 

referitoare la numarul de 

indivizi

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorii nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA

Pozitiv: sursa de 

blanuri de caliltate
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ aupra unor 

specii native din categoria 

celor protejate sau strict 

protejate.
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 Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1967 Delta Dunarii NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata; Autorul 

face trimitere la capturi ale 

speciei din mai multi ani 

succesivi si la alte lucrari 

proprii publicate, dar ofera 

si fotografii cu indivizi 

apartinand speciei

Dispersie naturală secundară

Autorul mentioneaza 

prezenta speciei in zone 

geografice invecinate 

Romaniei

Se ofera date generale si 

trimiteri la campanii de 

recoltare a indivizilor prin 

impuscare si capcane

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Autorul nu semnaleaza specia ca 

fiind invaziva
NA

Pozitiv: blanuri de 

calitate

Autorul mentioneaza 

ca analiza unor probe 

de creier prelevate de 

la mai multi indivizi 

capturati, nu a scos in 

evidenta prezenta 

virusului rabiei

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Specia este mentionata in 

studii publicate, ca avand 

impact negativ aupra unor 

specii native din categoria 

celor protejate sau strict 

protejate.

71

CONSTANTINESCU, V. (1981). RELATIONSHIP OF 

TOTAL LENGTH, BODY DEPTH, WEIGHT WITH’ 

STANDARD LENGTH IN LEPOMIS GIBBOSUS 

(PISCES, PERCIFORMES, CENTRARCHIDAE) 

FROM FUNDATA LAKE (ROMANIA). Travaux Du 

Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», 

XXIII, 213–223.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 30/05/1980

Romania, 

Ialomita, Lacul 

Fundata

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Pătrunderea sa în acest lac 

pare a fi legată de săparea 

unor canale pentru 

scurgerea lacului în râu, 

ocazionată de precipitațiile 

abundente din 1969-1975, 

precum și de nivelul foarte 

ridicat al râului Ialomița în 

aceeași perioadă.

Datorită condițiilor 

favorabile, absenței aparente 

a pradatorului Perca 

fluviatilis și a altora,

această populație s-a 

dezvoltat rapid și parea a fi 

numeroasă, în ciuda 

pescuitului intens.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA
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Wilhelm, A. (1998). BLACK BULLHEAD 

(ICTALURUS MELAS RAFINESQUE, 1820) 

(PISCES: OSTARIOPHYSI: BAGROIDAE), A NEW 

SPECIES OF FISH RECENTLY FOUND IN 

ROMANIAN WATERS. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa», XL, 377–381.

Ameiurus melas Ictalurus melas 01/01/1997

Romani, Bihor, 

Valea Ierului și 

Valea Barcăului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata de 

specialist 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

 După relatarea lui Pinter 

(1989), somnul-pitic-negru 

a fost importat în helesteiele 

din Ungaria în anul 1980 

din Italia, iar Harka (1997) 

semnalează apariția speciei 

în partea ungară a Crișului.  

Probabil de aici specia s-a 

răspândit pe cale naturală și 

în apele noastre

NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

73

Năstase, A. (2007). First record of Amur sleeper 

Perccottus glenii (Perciformes, Odontobutidae) in the 

Danube delta (Dobrogea, Romania). Acta Ichtiologica 

Romanica, 2, 167-175.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2007

Delta Dunarii, 

Lacul Furtuna si 

Iazul Popina

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata, 

identificare foto corecta

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport

transferat accidental 

impreuna cu pestele 

comercial pentru crescatorii 

5 indivizi adulti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

speciile de pesti pradatori din 

Dunăre, cum ar fi Perca fluviatilis, 

Esox lucius, Sander lucioperca, 

Silurus glanis, pot controla 

abundenta P. glenii ceea ce ar putea 

impiedica formarea de populatii 

stabile

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

impact descris din lucrari 

publicate referitoare la 

impactul speciei in Delta 

Dunarii

74

Popa, L., Popa, O., Pisica, E., Iftime, A., Mataca, S., 

Diaconu, F., & Murariu, D. (2006). The first record of 

Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Pisces: Odontobutidae) 

and Ameiurus melas Rafinesque, 1820 (Pisces: 

Ictaluridae) from the Romanian sector of the Danube. 

Travaux Du Museum National d’Histoire Naturelle 

“Grigore Antipa, 49(May 2014), 323–329

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2005
Fluviul Dunarea, 

km 929
44°37’13.68“ 22°40’49.40“ WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata, 

identificare foto corecta, 

date morfometrice 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - 

contaminare

NA 1 individ

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

75

Nalbant, T. T. et al. (2004) ‘First Record of the Amur 

Sleeper Perccottus Glenii ( Pisces : Perciformes : 

Odontobutidae ) in Romania’, Museum, XLVII(1988), 

pp. 279–284.

Perccottus glenii  Perccottus glenii 01/01/2001

Raul Suceava, 

sub podul peste 

strada Dornesti

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata, 

identificare desen corecta

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport
NA 5 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

76

Ş, D. C. and Pârvulescu, L. (2011) ‘New record of the 

Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski , 1877 ( Pisces : 

Odontobutidae ), the first record in the Romanian Mure ş 

River Basin’, 5(November 2009), pp. 73–74.

Perccottus glenii Perccottus glenii 24/11/2009

Canalul Silvia, 

Sannicolau Mare, 

intre Raul Mures 

si Aranca 

46°04`58`` 20°39`26`` WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata, 

identificare foto corecta

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport, 

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare

Exemplarele colectate 

provin din populatii din 

tarile vecine (Bulgaria si 

Serbia) din apropierea 

raului Tisa, specia 

raspandindu-se usor prin 

labirintul canalelor de irigare 

si de drenaj care sunt foarte 

frecvente în stepele 

pannonice si in mlastini

2 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Este capabil să se răspândească cu 

ușurință prin dispersie naturala prin 

intermediul canalelor si odata cu 

pestele utilizat pentru stocare 

lacuri/elesteuri

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

impactul negativ asupra 

speciilor native de amfibieni 

si pesti este inferat pe baza 

prezentei speciei impreuna 

cu acestea

77

Polo-Cavia, N., Lopez, P. and Martin, J. (2008) 

‘Interspecific Differences in Responses to Predation Risk 

May Confer Competitive Advantages to Invasive 

Freshwater Turtle Species’, Ethology, 114(2), pp. 

115–123.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/05/2005 Central Spain NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Specie descrisa in zona 

centrala a Spaniei, lucrare 

publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata avand la 

baza studiu experimental

78

Covaciu-Marcov, S. D., Telcean, I. C. and Ferenţi, S. 

(2011) ‘Range extension of Perccottus glenii Dybowski, 

1877 in Western Romania, a new distribution route in the 

Danube River Basin?’, Journal of Applied Ichthyology, 

27(1), pp. 144–145. doi: 10.1111/j.1439-

0426.2010.01597.x.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/03/2009

Judetul Timis, 15 

km vest de orasul 

Timisoara, langa 

Sanmihaiu, 

bazinul 

hidrografic al 

raului Bega 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata, date 

morfometrice
Dispersie naturală secundară

raspandire in aval in rauri 

este favorizata de inundatii
3 indivizi

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

detectarea speciei la altitudini mari 

in rauri indica faptul ca in urmatorii 

ani specia poate coloniza 

majoritatea cursurilor de apa din 

vestul Romaniei si mai ales din 

partea de nord-vest unde exista 

numeroase mlastini si canale care 

sunt habitate favorabile pentru P. 

glenii

NA

afecteaza negativ 

comunitatile de 

specii din bentos, 

amfibienii, mai ales 

speciile de tritoni

NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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Meyer, L. et al. (2015) ‘Parasite host-switching from the 

invasive American red-eared slider, Trachemys scripta 

elegans, to the native Mediterranean pond turtle, 

Mauremys leprosa, in natural environments’, Aquatic 

Invasions, 10(1), pp. 79–91. doi: 

10.3391/ai.2015.10.1.08.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2015

Europa, nord-est 

Spania si sud-vest 

Franta

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Autorii mentioneaza 

populatii de unde au 

capturat indivizi.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Ca animale de companie in 

magazine de specialitate, 

eliberate apoi in natura de 

proprietari.

NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Mentioneaza doar prezenta speciei 

in anumite zone studiate, fara a da 

alte detalii

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Studiul este pe Mauremys 

leprosa vs. Trachemys, nu 

Emys orbicularis, desi sunt 

citate referinte si pe aceasta 

tema.

80

Balzani, P. et al. (2016) ‘Stable isotope analysis of trophic 

niche in two co-occurring native and invasive terrapins, 

Emys orbicularis and Trachemys scripta elegans’, 

Biological Invasions, 18, pp. 3611–3621.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/06/2014 Italia NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Studiu pe o populatie de T. 

scripta elegans din Italia

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 25 indivizi 

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata avand ca 

scop studiul comparativ al 

izotopilor la E. orbicularis si 

T. scripta elegans

81

Prévot-Julliard, A.-C. et al. (2007) ‘Pets and invasion 

risks: is the Slider turtle strictly carnivorous?’, Amphibia-

Reptilia, 28, pp. 139–143.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elengas
01/01/2003

Europa, Franta, 

Paris, Parcurile 

Sausset si La 

Courneuve

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Au colectat, masurat si 

disecat testoasele necesare 

pentru acest studiu.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Au fost intrduse ca animale 

de companie si eliberate de 

proprietari cand au devenit 

un inconvenient. 

Mentioneaza ca femelele 

ajung la dimensiuni mai 

mari decat masculii si 

propun ipoteza ca in 

specimenele eliberate e 

posibil sa existe un bias 

catre acest sex.

47 testoase colectate pt 

studiu

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Au fost inregistrate exemplare care 

depun oua, dar nu a fost observata 

vreo eclozare reusita.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

doar 25 de indivizi al caror 

tract digestiv a fost studiat 

fara a fi bazat pe 

experimente clare.

82

Copilaş-Ciocianu, D. (2011) ‘New record of the Amur 

sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Pisces: 

Odontobutidae), the first record in the Romanian Mureş 

River Basin’, BIHAREAN BIOLOGIST, 5, pp. 73–74.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2009

Romania, Bazinul 

Muresului, 

Sânnicolau Mare

46°04`58``N 20°39`26``E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata cu poze.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Răspândirea speciei a 

început în 1916 la 

St.Petersburg. A fost 

eliberat în mici iazuri și apoi 

s-a răspândit în întreaga 

zonă de drenaj din Golful 

Finlandei (Kosco și colab. 

2003). A doua introducere a 

avut loc în 1948 în 

Moscova, unde specia s-a 

răspândit în intregul sistem 

fluvial care ajunge în 

bazinul superior al râului 

Volga (Spanovskaya și 

colab. 1964) de acolo au 

continuat să se răspândească 

spre vest, pana în bazinul 

Dunării. In Romania a fost 

semnalat pentru prima data 

in raul Suceava in anul 

2001.

2 exemplare capturate 

(femele)

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Prezența sa în corpurile de apă mici 

afectează populația de amfibieni și 

pești autohtoni.

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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Perez-Santigosa, Natividad et al. (2011) ‘Does the exotic 

invader turtle, Trachemys scripta elegans, compete for 

food with coexisting native turtles?’, Amphibia-Reptilia, 

32(2), pp. 167–175.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2003

El Acebuche si El 

Portil
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata avand ca 

studiu o populatie din Spania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Populatie de T. scripa elegans 

stabilita in cele 2 zone de studiu
NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata avand la 

baza studiu experimental 
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Polo-Cavia, N., Lopez, P. and Martin, J. (2011) 

‘Aggressive interactions during feeding between native 

and invasive freshwater turtles’, Biological Invasions, 13, 

pp. 1387–1396.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/05/2006

Provincia Madrid, 

Central Spain
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata avand ca 

studiu o populatie de T. 

scripta elegans din Spania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 16 indivizi

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

Indivizii speciei T. scripta elegans 

au fost capturati in mediul natural si 

crescuti in mediu inchis de o 

asociatie de reabilitare a faunei 

autohtone

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata care are la 

baza studiu experimental

85

Perez-Santigosa, N., Hidalgo-Vila, J. and Diaz-Paniagua, 

C. (2013) ‘Comparing Activity Patterns and Aquatic 

Home Range Areas Among Exotic and Native Turtles in 

Southern Spain’, Chelonian Conservation and Biology, 

12(2), pp. 313–319.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2003 Spania NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata avand ca 

studiu o populatie din Spania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Populatie de T. scripta elegans 

stabilita in zona respectiva inainte 

de anul 1996

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu publicat avand la 

baza studiu experimental. 

Rezultate obtinute cu 

metoda telemtrica de 

detectare a speciilor T. 

scripta elegans, E. 

orbicularis si M. leprosa

86

Bertolino, S. et al. (2011) ‘Interactions between coypu 

(myocastor coypus) and bird nests in three Mediterranean 

wetlands of central Italy’, Hystrix, 22(2), pp. 333–339. 

doi: 10.4404/Hystrix-22.2-4595.

Myocastor coypus Myocastor coypus 01/01/2008

Italia, Rezervatia 

naturala 

Macchiatonda

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

fotografii camera trap

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

fotografii camera trap
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Willmore, W. G. and Storey, K. B. (1997) ‘Antioxidant 

systems and anoxia tolerance in a freshwater turtle 

Trachemys scripta elegans’, Molecular and Cellular 

Biochemistry, (170), pp. 177–185.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/1997

America de Nord, 

Canada, Ontario, 

Mississauga, 

Wards Natural 

Science

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Testoasele folosite in 

experiment au fost preluate 

de la Wards Natural Science 

si omorate in cadrul 

experimentului

NA NA
25 testoase folosite in 

experiment

A: nu sunt înregistrate specimene transportate 

dincolo de limitele arealului autohton de 

distribuție

Este un studiu din America de 

Nord despre toleranta la anoxie a 

speciei

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Studiu realizat prin 

supunerea testoaselor la un 

mediu anoxic, prin 

tratamente diferite: control-

normal, grup1-anoxie 20ore 

si prelevare probe imediat, 

grup 2-anoxie 20 ore si 

reoxigenare 24 ore apoi 

prelevare probe.
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Cerasoli, F., Iannella, M. and Biondi, M. (2019) 

‘Between the hammer and the anvil: how the combined 

effect of global warming and the non-native common 

slider could threaten the European pond turtle’, 

Management of Biological Invasions, 10(3), pp. 428–448.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2019 Italia NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Datele de distributie sunt 

preluate din literatura de 

specialitate.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Prin vanzarea ca animale de 

companie.
NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu precizeaza detalii vis-a-vis de 

reproducerea lui Trachemys
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Modelare bazata pe datele 

de distributie din literatura, 

si necesitati climatice si 

ecologice a speciilor. De 

asemenea utilizarea 

predictiilor pentru clima in 

urmatorii 50 ani. 
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Cadi, A. and Bertrand, A. (2003) ‘Conséquences des 

lâchés de Trachémyde à tempes rouges (Trachemys 

scripta elegans) dans les milieux humides européens’, 

Manouria, pp. 1–4.

Trachemys scripta Trachemys scripta NA Franta NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Indivizi folositi in 

experiment.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Ca animale de companie 

intre 1989-1997, Franta 

fiind prima tara 

importatoare din Europa, 

apoi Italia si Spania.

NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Nu mentioneaza existenta unor 

populatii stabile, ci doar 

reproducerea cu succes si 

naturalizarea unor specimene.

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Observatii experimentale
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Csurhes, S. and Hankamer, C. (2016) Red-eared slider 

turtle Trachemys scripta (subspecies elegans). 

Queensland, Australia.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elengas
01/01/2016

Australia, 

Queensland
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Raport de caracterizare al 

speciei pe baza informatiilor 

din literatura

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Ca animal de companie si 

eliberata de proprietari
NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Nu mentioneaza daca populatiile 

reproducatoare formeaza populatii 

stabile. Campanii dese de eradicare.

NA

Fonduri cheltuite pe 

campanii de 

eradicare a acesteia 

din natura, cat si pe 

campanii de 

educatie a 

publicului larg.

Pot transmite 

salmonella 

proprietarilor (mai 

ales copiilor).

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Raport bazat pe studii din 

literatura.
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Adamopoulou, C. and Pafilis, P. (2019) ‘Eaten or beaten? 

Severe population decline of the invasive lizard Podarcis 

siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) after an eradication 

project in Athens, Greece’, Herpetozoa, 32(32), pp. 

165–169. doi: 10.3897/herpetozoa.32.e36609.

Podarcis siculus Podarcis siculus 01/01/2015

Europa, Grecia, 

Atena, Palaio 

Faliro, parc 

artificial

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Studiu de eradicare al 

speciei in Grecia

Transportarea speciei ca 

bun de consum - 

contaminare

Plantare masiva de specii 

exotice in zona. Autorul 

presupune ca aceasta este 

calea de acces

NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

P. siculus a stabilit o populatie 

reproducatoare de succes. Autorii 

sustin eradicarea acestei populatii 

prin campanii succesive de captura.

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Autorii mentioneaza 

impactul asupra speciilor 

insulare, dar populatia 

studiata este din Atena. De 

asemenea, campania de 

eradicare a fost constanta in 

perioada 2015-2018, iar 

autorii au presupus ca a fost 

de succes, neluand in 

considerare posibila relocare 

sau modificarea 

comportamentului 

populatiei ramase (indivizii 

cei mai curajosi au fost 

prinsi, ramanand doar cei 

timizi/prevazatori). 

Observatii empirice privind 

efectul pisicilor, scincidelor 

locale si umbra creata de 

vegetatie ce au dus la 

micsorarea populatiei de P. 

siculus.
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Irina GOIA, C.-M. C. and GAVRILIDIS, A.-A. (2014) 

‘GEOGRAPHIC ORIGINS OF INVASIVE ALIEN 

SPECIES IN “IRON GATES” NATURAL PARK 

(BANAT, ROMANIA)’, Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res, 

(16), pp. 115–130.

Myocastor coypus Myocastor coypus 01/01/2008

Romania,Parcul 

Natural Porțile de 

Fier

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Introdus pentru exploatare 

(Industria blanurilor)
NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Este considerat daunator NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Autorii au folosit o scara de 

masura a impactului pentru 

specii si nu prezinta un 

studiu al impactului.
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Irina GOIA, C.-M. C. and GAVRILIDIS, A.-A. (2014) 

‘GEOGRAPHIC ORIGINS OF INVASIVE ALIEN 

SPECIES IN “IRON GATES” NATURAL PARK 

(BANAT, ROMANIA)’, Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res, 

(16), pp. 115–130.

Neovison vison Neovison vison 01/01/2008

Romania,Parcul 

Natural Porțile de 

Fier

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Specie introdusa pentru 

exploatare in industria 

blanurilor.

NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Se mentioneaza faptul ca este un 

pradator lacom si competitiv ca 

specie.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Mediu, pentru lipsa unui 

studiu concret asupra 

impactului.
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Irina GOIA, C.-M. C. and GAVRILIDIS, A.-A. (2014) 

‘GEOGRAPHIC ORIGINS OF INVASIVE ALIEN 

SPECIES IN “IRON GATES” NATURAL PARK 

(BANAT, ROMANIA)’, Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res, 

(16), pp. 115–130.

Ameiurus 

nebulosus
Ameiurus nebulosus 01/01/2008

Romania,Parcul 

Natural Porțile de 

Fier

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Introdus pentru acvacultura NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Specie competitiva NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lipsa studiului de impact in 

articol.
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Irina GOIA, C.-M. C. and GAVRILIDIS, A.-A. (2014) 

‘GEOGRAPHIC ORIGINS OF INVASIVE ALIEN 

SPECIES IN “IRON GATES” NATURAL PARK 

(BANAT, ROMANIA)’, Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res, 

(16), pp. 115–130.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelio
01/01/2008

Romania,Parcul 

Natural Porțile de 

Fier

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Introdus pentru acvacultura NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Se mentioneaza  ca acesta ar 

degrada condițiile de mediu și ar 

avea concurența reproductiva.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA
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Irina GOIA, C.-M. C. and GAVRILIDIS, A.-A. (2014) 

‘GEOGRAPHIC ORIGINS OF INVASIVE ALIEN 

SPECIES IN “IRON GATES” NATURAL PARK 

(BANAT, ROMANIA)’, Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res, 

(16), pp. 115–130.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2008

Romania,Parcul 

Natural Porțile de 

Fier

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Introdus pentru acvaristica NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Specie competitiva NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA
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Irina GOIA, C.-M. C. and GAVRILIDIS, A.-A. (2014) 

‘GEOGRAPHIC ORIGINS OF INVASIVE ALIEN 

SPECIES IN “IRON GATES” NATURAL PARK 

(BANAT, ROMANIA)’, Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res, 

(16), pp. 115–130.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2008

Romania,Parcul 

Natural Porțile de 

Fier

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Introdus pentru acvacultura NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Specie competitiva, poate duce la 

diminuarea sau disparitia speciilor 

native de ciprinide.

NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA
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Reshetnikov, A. N. (2013). Spatio-temporal dynamics of 

the expansion of rotan Perccottus glenii from West-

Ukrainian centre of distribution and consequences for 

European freshwater ecosystems. Aquatic Invasions, 8(2), 

193–206. https://doi.org/10.3391/ai.2013.8.2.07

Perccottus glenii Perccottus glenii NA

Suceava, Siret, 

Prut, Dunăre, 

Deltă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare de sinteză 

cuprinzând numeroase date 

publicate din România şi nu 

numai

Transportarea speciei ca 

bun de consum - 

contaminare, Asociere cu 

un mijloc/vector de 

transport, Facilitarea 

dispersiei naturale - 

constituire de coridoare, 

Dispersie naturală secundară

Introdus initial accidental in 

ferme piscicole in V 

Ucrainei, Perccottus a 

scăpat în natură populând o 

zonă mlăştinoasă cu acces la 

mai multe bazine fluviatile, 

cursurile de apă din acestea 

din urmă servind drept 

coridoare de invazie

Distribuţie largă; densitatea 

poate atinge 92 indivizi pe 

100 metri pătraţi (Ucraina)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Se discută situaţia populaţiei după 

ce a reuşit să invadeze numeroase 

bazine fluviatile

NA NA

În arealul nativ, nu are 

impact asupra 

sănătăţii umane, sau 

ar putea avea unul 

pozitiv prin eliminarea 

gazdelor intermediare 

ale unor paraziţi.

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Sunt sintetizate numeroase 

surse privind impactul în 

multe regiuni unde specia 

este introdusă, sau rolul 

ecologic acolo unde specia 

este nativă.

99

COVACIU-MARCOV Severus-Daniel, S.-K. I., & 

CUPŞA Diana, F. S. (2017). Perccottus glenii 

DYBOWSKI , 1877 CONQUERS NEW WATERS . 

FIRST RECORD IN A DANUBE TRIBUTARY FROM 

OLTENIA REGION , SOUTHERN ROMANIA. 

Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Şi Comunicări. 

Ştiinţele Naturii., 33(1), 123–126.

Perccottus glenii Perccottus glenii 03/10/2015

Râul Balasan, loc. 

Catane, jud. Dolj 

RO

43°54'55.10"N  23°25'37.93"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare, Dispersie 

naturală secundară

Pe Dunăre ca şi coridor 6 ex în 10 treceri cu plasa

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Exemplare întâlnite foarte departe 

de locul introducerii iniţiale şi de 

alte semnalări

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Lucrare originală, evaluare 

de impact în baza datelor de 

teren
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Covaciu-Marcov, S. D., Ferenţi, S., & Sas-Kovács, I. 

(2017). New records of Perccottus glenii Dybowski, 1877 

from South-Western Romania: Invasion in timis and 

Aranca Rivers. South-Western Journal of Horticulture, 

Biology and Environment, 8(2), 123–128.

Perccottus glenii Perccottus glenii 08/03/2014

Sânpetru Mare, 

jud. Timiş, baz. r. 

Aranca

46°03ʹ21.82ʺN 20°48ʹ45.72ʺE WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare, Dispersie 

naturală secundară

Disperse profitând de reţea 

de canale/şanţuri
2 ex

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Departe de alte semnalări anterioare NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din România
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Covaciu-Marcov, S. D., Ferenţi, S., & Sas-Kovács, I. 

(2017). New records of Perccottus glenii Dybowski, 1877 

from South-Western Romania: Invasion in timis and 

Aranca Rivers. South-Western Journal of Horticulture, 

Biology and Environment, 8(2), 123–128.

Perccottus glenii Perccottus glenii 08/03/2014

Cruceni, jud. 

Timiş, baz. r. 

Timiş

45°28ʹ50.87ʺN 20°52ʹ37.87ʺE WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare, Dispersie 

naturală secundară

Propagare facilitată de 

reţeaua de canale/şanţuri
7 ex

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Departe de locaţii semnalări 

anterioare
NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din România
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Covaciu-Marcov, S. D., Ferenţi, S., & Sas-Kovács, I. 

(2017). New records of Perccottus glenii Dybowski, 1877 

from South-Western Romania: Invasion in timis and 

Aranca Rivers. South-Western Journal of Horticulture, 

Biology and Environment, 8(2), 123–128.

Perccottus glenii Perccottus glenii 08/03/2014

Curs de apă între 

satele Foieni şi 

Ionel, jud. Timiş, 

baz. r. Timiş

45°31ʹ16.25ʺN 20°51ʹ50.64ʺE WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare, Dispersie 

naturală secundară

Dispersia facilitată de 

reţeaua de canale/şanţuri
1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Distanţă mare faţă de alte puncte de 

semnalare anterioare
NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din România
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Covaciu-Marcov, S. D., Ferenţi, S., & Sas-Kovács, I. 

(2017). New records of Perccottus glenii Dybowski, 1877 

from South-Western Romania: Invasion in timis and 

Aranca Rivers. South-Western Journal of Horticulture, 

Biology and Environment, 8(2), 123–128.

Perccottus glenii Perccottus glenii 08/03/2014

Sat Ionel, jud. 

Timiş, şanţ în 

baz. r. Timiş

45°34ʹ50.90ʺN 20°51ʹ28.67ʺE WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare, Dispersie 

naturală secundară

Dispersie facilitată de 

reţeaua de canale/şanţuri
9 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Distanţă mare faţă de alte semnalări 

anterioare
NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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Covaciu-Marcov, S. D., Ferenţi, S., & Sas-Kovács, I. 

(2017). New records of Perccottus glenii Dybowski, 1877 

from South-Western Romania: Invasion in timis and 

Aranca Rivers. South-Western Journal of Horticulture, 

Biology and Environment, 8(2), 123–128.

Perccottus glenii Perccottus glenii 08/03/2014

Sat Otelec, jud. 

Timiş, şanţ în 

baz. r. Timiş

45°36ʹ20.29ʺN 20°50ʹ38.10ʺE WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare, Dispersie 

naturală secundară

Pătrundere facilitată de 

reţeaua de canale/şanţuri
5 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Distanţă mare de alte locaţii 

anterioare
NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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NĂSTASE Aurel. (2012). New data concerning fish 

fauna from lakes of the fluvial Danube Delta (Gorgova-

Uzlina and Sontea-Furtuna lake- complexes, Romania) in 

2010. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 18, 

75–88. https://doi.org/10.7427/DDI.18.08

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/08/2010

Complex lacuri 

Gorgova-Uzlina, 

Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA
Nu se menţionează calea de 

pătrundere

Constanţă: C1 (f. rar); 

dominanţă: D1 (sporadic); 

importanţă ecologică: W1A 

(f. rar)

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Nu este discutat aspectul, dar din 

date reiese un probabil statut C3 în 

complexul Gorgova-Uzlina.

NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel. (2012). New data concerning fish 

fauna from lakes of the fluvial Danube Delta (Gorgova-

Uzlina and Sontea-Furtuna lake- complexes, Romania) in 

2010. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 18, 

75–88. https://doi.org/10.7427/DDI.18.08

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/08/ 2010

Complexul de 

lacuri Şontea-

Furtuna, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA
Nu se menţionează calea de 

pătrundere

Abundenţa în probă diferită 

în funcţie de metoda 

folosită; la electrofishing 

D2, C3, W2, mai mare ca la 

setcă, D1, C1, W1A. 

Probabil electrofishingul 

este mai adecvat. Specia 

este considerată larg 

răspândită, subrecedentă, 

accesorie.

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

Nu este discutat dar probabil D1. NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016

Complexul 

lagunar Somova-

Parcheş, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Clasele D3C3W2 - 

D4C4W3 (maxim 

subdominant, frecvent, 

asociat), la nivelul întregii 

Delte

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016

Complex 

Gorgova-Uzlina, 

Delta Dunării, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Clasele D3C3W2 - 

D4C4W3 (maxim 

subdominant, frecvent, 

asociat), la nivelul întregii 

Delte

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016

Complex 

Gorgova-Uzlina, 

Delta Dunării, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Clasele D3C3W2 - 

D4C4W3 (maxim 

subdominant, frecvent, 

asociat), la nivelul întregii 

Delte

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016

Complex Matiţa-

Merhei, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Clasele D3C3W2 - 

D4C4W3 (maxim 

subdominant, frecvent, 

asociat), la nivelul întregii 

Delte

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016

Complex Roşu-

Puiu, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Clasele D3C3W2 - 

D4C4W3 (maxim 

subdominant, frecvent, 

asociat), la nivelul întregii 

Delte

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016
Lac Razim, jud. 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Clasele D3C3W2 - 

D4C4W3 (maxim 

subdominant, frecvent, 

asociat), la nivelul întregii 

Delte

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E (la nivelul 

RBDD)
NA NA NA NA NA
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Battes, K. W., Pricope, F., Ureche, D., & Stoica, I. 

(2005). ICHTHYOFAUNA STATUS IN THE SIRET 

CATCHMENT AREA , WITH EMPHASIS ON THE 

EFFECT OF THE JANUARY 2001 POLLUTION. 

Analele Ştiinţifice Ale Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi, s. 

Biologie Animală, January 2001.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1999

R. Siret pe tot 

cursul în România
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Autorii o consideră "specie 

invazivă". Datele sugerează statut E.
NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel. (2012). New data concerning fish 

fauna from lakes of the fluvial Danube Delta (Gorgova-

Uzlina and Sontea-Furtuna lake- complexes, Romania) in 

2010. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 18, 

75–88. https://doi.org/10.7427/DDI.18.08

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/08/2010

Complexul 

Gorgova-Uzlina
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Specie rară, puţin abundentă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Autorii o consideră "specie 

invazivă". Datele sugerează statut E.
NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel. (2012). New data concerning fish 

fauna from lakes of the fluvial Danube Delta (Gorgova-

Uzlina and Sontea-Furtuna lake- complexes, Romania) in 

2010. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 18, 

75–88. https://doi.org/10.7427/DDI.18.08

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/08/2010

Complexul 

Şontea-Furtuna, 

Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA abundenţă redusă/medie

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

Complex Somova-

Parcheş
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

specie larg răspândită în 

Delta Dunării dar cu 

abundenţă relativ redusă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

117

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

Complex Şontea-

Furtuna, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Distribuţie largă dar 

abundenţă relativ redusă la 

nivel RBDD

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

118

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

Complex 

Gorgova-Uzlina, 

Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Distribuţie largă dar 

abundenţă relativ scăzută în 

RBDD

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 63–76.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

Lac Razim, 

RBDD, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Specie larg răspândită dar 

relativ puţin abundentă în 

RBDD

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

120

Polo-Cavia, N., Lopez, P. and Martin, J. (2009) 

‘Interspecific differences in heat exchange rates may 

affect competition between introduced and native 

freshwater turtles’, Biological Invasions, 11, pp. 

1755–1765.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2007

Provincia Madrid, 

Central Spain
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata avand ca 

studiu o populatie de T. 

scripta elegans din Spania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 5 femele

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

Indivizii speciei T. scripta elegans 

au fost capturati in mediul natural si 

crescuti in mediu inchis de o 

asociatie de reabilitare a faunei 

autohtone

Morfologia 

mai rotunjita a 

speciei T. 

scripta elegans 

ii ofera 

avantaje in 

retentia 

termica 

comparativ cu 

specia 

autohtona M. 

leprosa care 

este mai plata. 

Aceste 

avantaje pot 

afecta in final 

rata digestiei 

si alte functii 

fiziologice ale 

speciei 

autohtone

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata avand la 

baza studiu experimental 

121

Polo-Cavia, N. et al. (2010) ‘Predator recognition of 

native but not invasive turtle predators by naïve anuran 

tadpoles’, Animal Behaviour, 80, pp. 461–466.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2007

Provincia Madrid, 

Central Spain
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata avand ca 

studiu o populatie de T. 

scripta elegans din Spania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

Indivizii speciei T. scripta elegans 

au fost capturati in mediul natural si 

crescuti in mediu inchis de o 

asociatie de reabilitare a faunei 

autohtone

Larvele 

speciilor de 

anure P. 

perezi, P. 

cultripes, B. 

calamita si H. 

arborea 

reactioneaza 

la stimulii 

chimici ai 

speciilor de 

testoase 

autohtone (E. 

orbicularis si 

M. leprosa) 

astfel pot evita 

pradatorismul. 

In schimb, 

larvele de 

anure nu 

recunosc 

stimulii 

chimici ai 

speciei 

invazive T. 

scripta elegans 

si nu pot 

reactiona 

eficient la 

pradatorism, 

specia 

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata avand la 

baza studiu experimental 
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Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2004

Pârâul Peţea, aval 

de Oradea, jud. 

Bihor

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Statutul prezumabil după alte date, 

autorii nu furnizează informaţii 

suficiente

NA NA NA NA NA

123

Imecs, I., Nagy, A. A., Demeter, L., & Ujvári, K. R. 

(2014). The fish fauna of the Ciuc Depression ( Harghita 

County , Transylvania , Romania ). Pisces Hungarici, 8, 

69–76.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2012

Depresiunea 

Ciucului, bazinul 

Olt, zone joase

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Distribuţia restrânsă (câteva 

puncte, fără a le preciza)

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

Statut posibil D1, datele furnizate 

de autori insuficiente
NA NA NA NA NA
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Imecs, I., Nagy, A. (2013). DATA CONCERNING THE 

FISH FAUNA OF THE ROSCI0224 SCROVIŞTEA 

NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ) AND 

MANAGEMENT MEASURE PROPOSALS. Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 58(2), 101–114.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2013

Lacul Scursura, 

bazinele artificiale 

adiacente şi 

canalul de drenaj, 

lângă 

ROSCI0224 

Scroviştea (jud. 

Ilfov)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Între 0,35 şi 1 ex/100 metri 

pătraţi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Bazinul r. Vedea, 

staţia 3

44.33212 24.7837

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Competitor 

pentru peşti 

nativi (Barbus 

petenyi) în 

bazinul r. 

Vedea

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din România. 

Totuşi nu este un studiu 

referitor la 

impact/concurenţă.
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Bazin Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

4

44.31535 24.77829

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele indică statut E

Competitor pt 

peşti indigeni 

(Barbus 

petenyi) în 

baz. r. Vedea

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din România. 

Totuşi nu este un studiu 

ecologic privind competiţia 

între specii.
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Bazinul r. Vedea 

în SCI Vedea

44.37381 24.63092

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statutul E

Competiţie cu 

peşti nativi 

(Barbus 

petenyi) în 

SCI Vedea

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din România. 

Totuşi nu este vorba de un 

studiu dedicat competiţiei 

între specii.
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Bazinul r. Vedea 

în SCI Vedea, 

staţia 6

44.34699 24.67072

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

7

44.31407 24.70619

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

8

44.27604 24.75655

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

9

44.27221 24.76319

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

10

44.2157 24.85149

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

11

44.32919 24.86662

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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https://www.i

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

12

44.29404 24.88846

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora  parva 01/06/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

13

44.26024 24.88402

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

14

44.20723 24.8857

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

137
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

15

44.20803 24.87706

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

16

44.18368 24.93076

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

17

44.16227 24.96083

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

18

44.1606 24.96438

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

19

44.12785 25.00781

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCi Vedea, staţia 

20

44.1103 25.01237

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea, 

SCI Vedea, staţia 

21

44.09599 25.05226

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

144

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

22

44.15302 24.87234

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

23

44.10385 24.96948

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

24

44.08877 25.01764

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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POPA, C. (2002) ‘THE IMPACT OF 

ALLOCTHONOUS FISH SPECIES ON NATURAL 

WATER BODIES’, Scientific Annals of the Danube 

Delta Institute for Research and Development, pp. 

143–146.

Ctenopharyngodon 

idella

Ctenopharyngodon 

idella
01/01/2002

Romania, raul 

Prut 
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

In anul 1960 au fost 

importate din ex Uniunea 

Sovietica  si China oua 

embrionate ale mai multor 

specii de pesti, printre care 

si Ctenopharyngodon idella 

pentru a creste productia de 

peste la noi in tara.

8 exemplare capturate

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA
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POPA, C. (2002) ‘THE IMPACT OF 

ALLOCTHONOUS FISH SPECIES ON NATURAL 

WATER BODIES’, Scientific Annals of the Danube 

Delta Institute for Research and Development, pp. 

143–146.

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix
01/01/2002

Romania, raul 

Prut
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata fara 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Specii importate din China 

si fosta Uniune Sovietica in 

anul 1960 pentru cresterea 

productiei de peste la nivel 

national.

18 exemplare capturate

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

149

Kiss, J. B. (1993). Gîsca de Nil în apropierea Tulcei. 

Buletin de Informare. Societatea Ornitologică Română, 2, 

10.

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiaca 21/09/1990

Somova, jud. 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Exemplar împușcat, 

examinat de autor
Dispersie naturală secundară

Apariție accidentală a unui 

exemplar din vestul Europei
NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Nu este menționat Slab Slab Slab

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

25

44.20327 25.01324

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

26

44.16846 25.05632

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 
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Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

27

44.14673 25.04731

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

153

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

28

44.12199 25.05548

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

154

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

30

44.0656 25.1094

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

31

44.04052 25.14049

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

32

44.06519 25.06802

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea, 

SCI Vedea, staţia 

33

44.03137 25.17191

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

34

44.02842 25.20012

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Dtele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

35

44.15827 25.12671

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

36

44.12551 25.18241

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea, 

SCI Vedea, staţia 

37

44.095 25.20572

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

162

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

39

44.03043 25.23489

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

40

44.01875 25.24427

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2015

Baz. r. Vedea în 

SCI Vedea, staţia 

41

43.9876 25.32144

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/1995

Someşul inferior - 

ape de luncă, 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezent dar aparent nu 

numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/1995

Cursul inferior al 

Crişurilor în 

Câmpia de Vest, 

bazine şi canale 

de drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

167

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/1995

Cursul inf. al 

Mureşului în 

Câmpia de Vest, 

ape de luncă, 

bazine şi canale 

de drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/1995

Cursul inf. al r. 

Someş în Câmpia 

de Vest, albia 

principală

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Ureche, D., Battes, K. W., & Stoica, I. (2007). 

ICHTHYOFAUNA ACTUAL STATE IN THE UPPER 

AND MID COURSE OF THE RIVER ARGEŞ 

HYDROGRAPHICAL BASIN. Analele Ştiinţifice Ale 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, s. Biologie Animală, 53, 

73–82. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/200

7/09-2007.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2006

Argeş aval de lac 

acumulare Goleşti
44.48331 24.598580 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Probabil statut E după alte 

considerente decât datele autorilor
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

170

Telcean, Ilie, Sas-Kovács, István, Covaciu-Marcov, S.-D. 

(2015). UNUSUAL ALTITUDE AND HABITAT FOR 

THE INVASIVE FISH Pseudorasbora parva IN THE 

VÂLSAN RIVER BASIN , ROMANIA. Muzeul Olteniei 

Craiova. Oltenia. Studii Şi Comunicări. Ştiinţele Naturii., 

31(1), 237–240. 

http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/31_1/29_Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2014

Baltă în reg. 

Poienile 

Vâlsanului, la 30 

m de r. Vâlsan, 

amonte de Cheile 

Vâlsanului, jud. 

Argeş

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

contaminare

Autorii consideră specia 

probabil introdusă de 

oameni, deliberat sau 

accidental

NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Datele sugerează statutul C3 NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2004). Fishfauna From the 

Lowland Mure Ş River ( Romania ) and the Floodplain 

Natural Park Area ( Western Romania ). Analele 

Universitatii Din Oradea, Fascicula Biologie. 

https://www.bioresearch.ro/2009-1/132-136-

TELCEAN.I.-An.U.O.Bio.2009.1.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1998

R. Mureş şi lunca 

lui în PN Lunca 

Mureşului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Autorii estimează că 

efectivele speciei sunt în 

creştere

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Verneau, O. et al. (2011) ‘Invasive species threat: parasite 

phylogenetics reveals patterns and processes of host-

switching between non-native and native captive 

freshwater turtles’, Parasitology, 138(13), pp. 1778–1792.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2009 Franta NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata avand ca 

studiu o populatie de T. 

scripta elegans din Franta

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

Indivizi ai speciei T. scripta elegans 

crescuti in captivitate

Autorii 

demonstreaza 

transferul de 

paraziti de la 

T scripta 

elegans la 

speciile 

autohtone de 

E. orbicularis 

si M. leprosa 

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu experimental publicat

173

Rodrigues, J. et al. (2016) ‘Invasion risk of the pond 

slider turtle is underestimated when niche expansion 

occurs’, Freshwater Biology, 61, pp. 1119–1127.

Trachemys scripta Trachemys scripta NA NA NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Puncte de distributie la nivel 

global

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

contaminare

NA NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA

Autorii 

evidentiaza 

adaptabilitate 

ridicata 

("niche shift") 

a speciei T. 

scripta elegans 

in zone cu 

climat mai 

rece sau mai 

cald

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare bazata pe modelare 

spatiala

174

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Alba NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de specialiști în 

vânătoare și silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)
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Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Bacau NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

176

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Botosani NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

177

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Brasov NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

178

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Buzau NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

179

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Covasna NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

180

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Dolj NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

181

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Ilfov NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

182

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Maramures NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

183

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Mures NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

184

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Prahova NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

185

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Valcea NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

186

Lees, A. C. and Bell, D. J. (2008) ‘A conservation 

paradox for the 21st century: The European wild rabbit 

Oryctolagus cuniculus, an invasive alien and an 

endangered native species’, Mammal Review, 38(4), pp. 

304–320. doi: 10.1111/j.1365-2907.2008.00116.x.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1905 Iasi, Cristesti NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Bud si colab. (2011)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare

posiilitatea ca aici sa fi 

stabilit populatii de sine 

statatoare

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

populatiile de iepuri sunt disparuti 

din cauza naturii solului, iernile 

reci, pradatorii si agentii patogeni 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

187

Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2004). Fishfauna From the 

Lowland Mure Ş River ( Romania ) and the Floodplain 

Natural Park Area ( Western Romania ). Analele 

Universitatii Din Oradea, Fascicula Biologie. 

https://www.bioresearch.ro/2009-1/132-136-

TELCEAN.I.-An.U.O.Bio.2009.1.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 15/07/2015

Crişul Negru 

imediat amonte 

de barajul de la 

Ginta, iaz şi albia 

râului învecinată

46°45'00.7"N 22°05'03.5"E

Corijat în 

WGS 84 

după original 

46°45’00.72“

N	22°05’03.47

“E

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA

Specia este favorizată de 

modificarea antropică a 

habitatului lotic nativ

4 ex., toate imediat lângă 

baraj, în iaz sau râu

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Datele sugerează statut C3 NA NA NA NA NA
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Oroian, I. G. et al. (2014) ‘Distribution of the European 

rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Romania’, International 

Journal of the Bioflux Society, 4(1), pp. 60–63.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Timis NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere naturala NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

posibilitatea existentei unor 

populatii la momentul redactarii 

articolului 2014 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

189

Oroian, I. G. et al. (2014) ‘Distribution of the European 

rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Romania’, International 

Journal of the Bioflux Society, 4(1), pp. 60–63.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1973 Sibiu NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

confirmate de mulți 

specialiști în vânătoare și 

silvicultură

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost introdus pentru 

vanatoare

posiilitatea ca aici sa fi 

stabilit populatii de sine 

statatoare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

posibilitatea existentei unor 

populatii la momentul redactarii 

articolului 2014 

este destul de 

scazut
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Bud si colab. (2011)

190

Polo-Cavia, N., Lopez, P. and Martin, J. (2012) ‘Effects 

of body temperature on righting performance of native 

and invasive freshwater turtles: Consequences for 

competition’, Physiology & Behavior, 108, pp. 28–33.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2007 Spania NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Populatie din centrul 

Spaniei crescuta in 

captivitate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 13

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA

Autorii 

evidentiaza 

timpul redus 

de redresare 

("righting") in 

mediul acvatic 

a speciei T. 

scripta 

comparativ cu 

speciile 

autohtone. 

Aceasta 

abilitate 

favorizeaza 

extinderea 

speciei 

invazive.

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata pe baza 

unui studiu experimental
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Polo-Cavia, N., Lopez, P. and Martin, J. (2012) ‘Effects 

of body temperature on righting performance of native 

and invasive freshwater turtles: Consequences for 

competition’, Physiology & Behavior, 108, pp. 28–33.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2007 Spania NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Populatie din centrul 

Spaniei crescuta in 

captivitate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 13

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA

Autorii 

evidentiaza 

timpul redus 

de redresare 

("righting") in 

mediul acvatic 

a speciei T. 

scripta 

comparativ cu 

speciile 

autohtone. 

Aceasta 

abilitate 

favorizeaza 

extinderea 

speciei 

invazive.

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Lucrare publicata pe baza 

unui studiu experimental

192

Domenech, F. et al. (2016) ‘Helminth fauna of the 

invasive American redeared slider Trachemys scripta in 

eastern Spain: potential implications for the conservation 

of native terrapins’, Journal of Natural History, 50(7–8), 

pp. 467–481.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2011 Spania NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Indivizi colectati din estul 

Spaniei

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 46 indivizi

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA

Autorii 

mentioneaza 

impactul 

potential 

asupra 

speciilor 

autohtone 

prin 

contaminare 

cu paraziti 

provenind de 

la T. scripa 

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu experimental

193

Ardelean, G. (1998) ‘“Oryctolagus cuniculus” in Fauna 

judetului Satu Mare’, in Fauna judetului Satu Mare, p. 

377.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1954 Carei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

citare Ionescu (1968)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA

la momentul scrierii 

art(1998) nu mai era 

prezenta specia

A: nu sunt înregistrate specimene transportate 

dincolo de limitele arealului autohton de 

distribuție

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

194

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
02/01/1900 Iasi, Cristesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari, o fotografie 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

a fost colonizat in regiune s-a extins in sudul jud. Iasi

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citare

195

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
03/01/1900 Iasi, Galata NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

196

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
04/01/1900 Iasi, Osoi NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

197

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
05/01/1900 Iasi, Holboca NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

198

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
06/01/1900 Iasi, Tomesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

199

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
07/01/1900 Iasi, Bîrnova NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

200

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
08/01/1900 Iasi, Ciurea NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
09/01/1900 Iasi, Cornești NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

202

Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
10/01/1900 Iasi, Băiceni NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
11/01/1900 Iasi, Uricani NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
12/01/1900 Iași, Golăești NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
13/01/1900 Iași, Bosia NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti

s-a extins din comuna 

Cristesti

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
14/01/1900 Iași, Grajduri NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti
tendinta de extindere si aici

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
15/01/1900 Iași, Dobrovăț NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

s-a raspandit din zona de 

colonizare- Cristesti
tendinta de extindere si aici

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Marcheş, G. (1957) ‘Leporidele din Republica Populară 

Română’, Buletinul Ştiinţific al Academiei R. P. R., 

Secţia Biologie şi Ştiinţe Agricole, Seria Zoologie, 

Bucureşti, 9(4), pp. 335–348.

Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

cuniculus L.
01/01/1957

Baia Mare, Careii 

Mari
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

s-au studiat  exemplare 

adulte din aceasta regiune

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

nu este cunoscuta NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

este riscanta colonizarea, tinand 

cont de tendinta de migrare a 

acesteia

daunatoare 

culturilor 

agricole, 

constituie un 

rezervor de 

virus pentru 

tularemie

NA

constituie un rezervor 

de virus pentru 

tularemie

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/7/2008

Lac acumulare 

Işalniţa pe r. Jiu
44°24'17"N 23°41'24" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

83 ex., 15.8/100m² (setcă), 

30 ex., 6/100m² 

(electrofishing) - densitate 

ridicată

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/7/2008

Lac acumulare 

Turceni, r. Jiu
44°43'46"N 23°22'36" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

24 ex., 2/100m² 

(electrofishing) - abundenţă 

medie

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/7/2008

Lac acumulare 

Vădeni, r. Jiu
45°04'26"N 23°16'49" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
52 ex., 34.66/100m² - 

abundenţă relativ ridicată

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1973

Covasna, Padurea 

Reci
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S. 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
18 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1975

Alba, Padurea 

Barabanț
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S. 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
16 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1975

Dolj, Padurea 

Fărcașu
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S. 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
25 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1976

Mures, Padurea 

Dlag
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S. 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
18 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1977

Buzau, Padurea 

Putreda
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S. 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
15 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1977 Brașov, Lempeș NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii Fond didactic

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
39 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1977

Ilfov, Pădurea 

Ștefănești
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

observatii Fond cercetare 

silvica

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
6 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1978

Vîlcea, Pădurea 

Făurești
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
27 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1978

Vîlcea, Pădurea 

Colțești
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
6 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1976

Ploiești, pădurea 

Plopu
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii Fond arendat

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
5 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia, pod 

Corlăteni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 63 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1978

Ploiești, pădurea 

Cazacu
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii Fond arendat

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
6 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia amonte 

Ungureni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 42 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1978

Maramureș, 

Pădurea Potoc
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii Fond arendat

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
12 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia, pod 

Truşeşti
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 15 ex

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia, pod 

Răuseni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 57 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1978

Sibiu, pădurea 

Vurpăr
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
29 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia aval 

Vlădeni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 15 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia aval de 

Ţigănaşi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 27 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1978

Sibiu, pădurea 

Veștem
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii Fond arendat

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
12 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

232

Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Jijia, braţ Jijia 

Veche
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 42 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1980

Botoșani, pădurea 

Polonicul
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii fond arendat

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
8 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Barbu, I. (1981) ‘Lapinul. Prezent şi perspective în ţara 

noastră’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (5), p. 9.

Oryctolagus 

cuniculus
Orictolagus cuniculuc L. 01/01/1979

Bacău, Pădurea 

Racova-Itești
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
observatii G.V.S.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere pentru vanatoare
20 indivizi introdusi pentru 

populare

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Kapsalas, G. et al. (2016) ‘Effective thermoregulation in a 

newly established population of Podarcis siculus in 

Greece: a possible advantage for a successful invader’, 

Acta Herpetologica, 11(2), pp. 111–118.

Podarcis siculus Podarcis siculus 1/5/2015 Grecia, Atena NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Specie identificata de autori 

in Grecia
Dispersie naturală secundară

Autorii mentioneaza 

prezenta in Grecia ca 

rezultat al dispersiei 

naturale. Specie cu 

capacitate mare de dispersie 

fiind prezenta in Europa, 

Asia, America de Nord si 

Africa

NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA

Eficienta 

termoreglarii 

la P. siculus 

(pe langa alte 

aspecte de 

comportament 

citate de 

autori in 

lucrare) 

faciliteaza 

dispersia 

speciei in mai 

multe tipuri 

de ecosisteme, 

concurand cu 

specii 

autohtone

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Studiu experimental pe 

termoreglare

236

Damas-Moreira, I. et al. (2018) ‘Learning from others: an 

invasive lizarduses social information from 

bothconspecifics and heterospecifics’, Biology Letters, 

(14). Available at: 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2018.05

32.

Podarcis siculus Podarcis sicula 01/01/2018 Europa, Portugalia NA NA NA
scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Experiment al potentialului 

invaziv. Adaptare pe baza 

de invatare de la specii 

native.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Adaptabilitate crescuta prin invatare 

conspecifica si heterospecifica in 

habitate noi, chiar daca in 

experiment procesul de invatare a 

fost evident la 38% din indivizii din 

experiment.

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Experiment cu putine 

replicate, avand in vedere 

cele 2 tratamente de 

verificare a invatarii (10 

P.siculus in experiment 

social vs. P. bocagei si 8 

P.siculus in tratament 

control - individuali)
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Armăşescu, S. (1943) ‘Asupra prezenţei lapinului în 

România’, Revista Pădurilor, 55(5–6), pp. 238–242.

Oryctolagus 

cuniculus
Lepus cuniculus L. 01/01/1943 Iasi, Cristesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introdus pentru vanatoare 

de catre Printul M. Sturza 

pe la 1900, aclimatizandu-se 

s-au raspandit 

intre localitatile Cristesti-

Bucium-Visan-Poeni (cca 

100 ha) insa nu peste tot in 

aceasta regiune

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

legile interzic colonizarea acestuia

daunator 

solului si 

vegetatiei

NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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Scărlătescu, G. and Scutaru, V. (1955) ‘Iepurele de 

vizuină sau lapinul Oryctolagus (Lepus) cuniculus L.’, 

Revista Pădurilor, (10), pp. 477–479.

Oryctolagus 

cuniculus

Oryctolagus (Lepus) 

cuniculus L.
01/01/1955 Iasi NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

citare Obreja si d'Albon 

(1950)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introdus pentru vanatoare

colonizat pe la 1980 

suprafata conturata pe linia 

ce leaga comunele: Golăești, 

Aroneanu, Cornești, Ciurea, 

Schitu Duca și Costuleni

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

da exemplu inmultirea exagerata si 

distrugerea vegetatiei in Australia  
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). SOME DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE BAHLUI RIVER 

(ROMANIA). Acta Ichtiologica Romanica, I, 65–74. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Bahlui la 

Belceşti
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

45 ex. Valori ridicate ale 

indicilor ecologici pt această 

specie pentru tot râul Bahlui

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). SOME DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE BAHLUI RIVER 

(ROMANIA). Acta Ichtiologica Romanica, I, 65–74. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Bahlui la 

Leţcani
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

44 ex. Valori ridicate ale 

indicilor ecologici pt această 

specie pt tot r. Bahlui

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). SOME DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE BAHLUI RIVER 

(ROMANIA). Acta Ichtiologica Romanica, I, 65–74. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2005

R. Bahlui la 

Holboca
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

132 ex. Valori ridicate ale 

indicilor ecologici pt această 

specie pt tot r. Bahlui

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Moshu, Alexander J., Davideanu, Grigore G., Cebanu, A. 

S. (2006). ELEMENTS ON THE ICHTHYOFAUNA 

DIVERSITY OF PRUT RIVER BASIN. Acta 

Ichtiologica Romanica, I, 171–184. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/1985

R. Prut - curs 

principal, lacuri 

de luncă, lac de 

acumulare Stânca-

Costeşti, afluenţi 

şi iazuri/ferme 

piscicole

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. 

Deşi lucrarea admite 

probleme cu identificarea 

speciilor, probabil că pt P. 

parva nu este cazul.

NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Moshu, Alexander J., Davideanu, Grigore G., Cebanu, A. 

S. (2006). ELEMENTS ON THE ICHTHYOFAUNA 

DIVERSITY OF PRUT RIVER BASIN. Acta 

Ichtiologica Romanica, I, 171–184. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Perccottus glenii Perccottus glenii 1/2/1985

R. Prut - afluenţi, 

iazuri/ferme 

piscicole, posibil 

lacul de 

acumulare Stânca-

Costeşti

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. 

Deşi lucrarea admite 

probleme cu identificarea 

speciilor, probabil că pt sp. 

Perccottus glenii nu este 

cazul. Totuşi citarea pt l. 

Stânca-Costeşti este dată 

după indicaţiile pescarilor.

NA NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Datele sugerează statut D2 pt data 

respectivă
NA NA NA NA NA

244

Năvodaru, Ion, Năstase, A. (2006). ICHTHYOFAUNA 

OF RIVER DANUBE DELTA: GORGOVA - UZLINA 

AND ŞONTEA - FURTUNA LAKES COMPLEXES. 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 185–202.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/10/2004

Complexele 

Gorgova-Uzlina şi 

Şontea-Furtuna, 

Delta Dunării

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
autorii consideră specia 

"sporadică"

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Datele sugerează statut D2 NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

245

Jecu, Elena, Melicianu, Irina, Paltenea, Elpida, Trofimov, 

Angela, Esanu, Valentin, Sau, Costel, Bocăneală, V. 

(2007). Ichtiodiversity from Brateş lake (Romania). Acta 

Ichtiologica Romanica, II

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/3/2007 L. Brateş NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Autorii consideră specia 

"frecventă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

246

Ardelean, Gavril, Wilhelm, S. (2007). POLLUTING 

FACTORS AND THEIR EFFECTS ON THE 

ICHTHYOFAUNA OF THE LĂPUŞ VALLEY 

(MARAMUREŞ, ROMANIA). Acta Ichtiologica 

Romanica, II, 17–24. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIIPapers.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2003

 R. Lăpuş, 2 staţii 

(între gura 

Săsarului şi 

vărsarea în 

Someş)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
13 ex (3 la staţia mai din 

amonte, 10 la cea din aval)

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Datele sugerează statut D2 NA NA NA NA NA

247
Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1977 Cluj NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 02/01/1977 Dolj NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 03/01/1977 Maramureș NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare 
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

250
Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 04/01/1977 Mureș NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare 
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

251
Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 05/01/1977 Prahova NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare 
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari
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Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 06/01/1977 Sibiu NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare 
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

253
Manu, A.-C. (1987) ‘Lapinul’, Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (1), p. 10.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 07/01/1977 Vîlcea NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

populari in fonduri de 

vanatoare 
NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

nu este posibila inmultirea excesiva 

datorita conditiilor de clima si 

pradatorilor acestuia 

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

254
Fleşeriu, I. (1988) ‘Lapinul, fără părtinire’, Vânătorul şi 

Pescarul Sportiv, (3), p. 1.

Oryctolagus 

cuniculus
NA 08/01/1977 Mureș NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

data nu este specificata, 

doar presupun ca este vorba 

de un an cat mai recent de 

cel in care este scris 

articolul; nu foloseste 

denumirea stiintifica a 

speciei

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata 

s-au introdus 14 indivizi; in 

ultima evaluare au fost circa 

100 dexemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

255
Coroş, A.-M. (1989) ‘Despre populările cu lapini’, 

Almanah Vânătorul şi Pescarul Român, pp. 187–188.

Oryctolagus 

cuniculus
NA 01/01/1984

Iasi, Ocolul Silvic 

Ciurea, Pădurea 

Cornești

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

inregistrate pe raza Ocolul 

Silvic Ciurea- Iasi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata
efectivele au fost distruse 

aproape in totalitate

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

dupa 4 ani numarul exemplarelor 

nu a reusit sa ajunga la efective 

normale optime

efectivele 

distruse de 

coccidioza 

intestinala 

(asociata cu 

cistita 

purulenta)

NA coccidioza intestinala

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

inregistrate pe raza Ocolul 

Silvic Ciurea- Iasi

256
Coroş, A.-M. (1989) ‘Despre populările cu lapini’, 

Almanah Vânătorul şi Pescarul Român, pp. 187–188.

Oryctolagus 

cuniculus
NA 01/01/1979

Brașov, fondul de 

vânătoare Sînpetru
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

am apreciat data; Fondul de 

vanatoare fiind administrat 

de Facultatea de Silvicultura 

si Exploatari Forestiere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata NA

B2: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural, beneficiind de 

condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care 

sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire 

a dispersiei

pot apare populatii supranumerica, 

predispuse la puternice epidemii
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

257

Ardelean, G. (2011) ‘“Oryctolagus cuniculus” in Fauna 

de vertebrate a Nord-Vestului Romaniei’, in Fauna de 

vertebrate a Nord-Vestului Romaniei, p. 854.

Oryctolagus 

cuniculus
 Oryctolagus cuniculus 01/01/1954 Carei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

citare Ionescu (1968)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA dupa 2-3 decenii a disparut

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



258
Popescu, C. A. V. (1933) ‘Referitor la iepurele de 

vizuina’, Revista Vânătorilor, (1), p. 16.

Oryctolagus 

cuniculus
NA 01/01/1933

Ungaria, 

domeniul 

Iancovici-Bejan 

NA NA NA
scăzut: nu sunt 

disponibile citări

autorul relateaza experienta 

personala

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA

distrugerea 

plantatiilor de 

arbori, 

imposibilitatea 

pasunatului 

vitelor in 

zonele 

respective 

NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

259

Ardelean, G. (2011) ‘“Oryctolagus cuniculus” in Fauna 

de vertebrate a Nord-Vestului Romaniei’, in Fauna de 

vertebrate a Nord-Vestului Romaniei, p. 854.

Oryctolagus 

cuniculus
 Oryctolagus cuniculus 01/01/2000

Sanislău, 

(nisipurile de la 

Sanislău)- Valea 

lui Mihai

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

citare Murariu (2000), data 

reprezinta data articolului 

citat

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA lipseste din zona

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

260
Weber, P. (1974) ‘Iepurele de vizuină’, Vânătorul şi 

Pescarul Sportiv, (9), p. 4.

Oryctolagus 

cuniculus
NA 01/01/1973 Germania NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA
cateva terenuri bogate in 

iepuri de vizuina

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

controlul populatiei se face greu din 

lipsa pradatorilor

este sugerat 

impactul 

asupra 

vegetatiei 

NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

fara citari

261

Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/8/1997 R. Olt la Voila NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/8/1997 R. Olt la Viştea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

263

Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/8/1997 R. Olt la Arpaş NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/8/1997 R. Olt la Scorei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Date originale din România NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/8/1997 R. Olt la Avrig NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D. (2005). FISH ASSOCIATIONS - 

HABITATS QUALITY RELATION IN THE 

TÂRNAVE RIVERS ( TRANSYLVANIA , ROMANIA 

). Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 2, 123–136. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser2/123-136.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/07/2003

R. Târnava 

aproape de Mihalţ
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
8 ex., abundenţa relativă 

3,70%

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Datele sugerează statut D2 NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011

R. Timiş la 

Lugojel
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA abundenţa 1,19%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011 R. Timiş la Coştei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundenţa 0,74%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011

R. Timiş între 

Topolovăţu Mare 

şi Hitiaş

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundenţa 0,52%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

270

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011 R. Timiş la Şag NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundenţă 1,3%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

271

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011

R. Timiş lângă 

Cebza
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundenţă 2,8%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

272
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1905

Iași, Pădurea 

Stînca
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

273
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 02/01/1905 Iași, Pădurea Juga NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

274
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 03/01/1905

Iași, Pădurea 

Popricani
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

275
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 04/01/1905

Iași, Pădurea 

Vlădiceni
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

276
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 05/01/1905

Iași, Pădurea 

Pietrăria
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



277
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 06/01/1905

Iași, Pădurea 

Bucium
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

278
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 07/01/1905

Iași, Pădurea 

Cornești
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

279
Mândru, C. (1982) ‘Despre răspândirea lapinului în 

judeţul Iaşi’, Vânătorul şi Pescarul Sportiv, (12), p. 3.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 08/01/1905

Iași, Pădurea 

Voinești
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

acesta locatie este o 

completare la Barbu, I. 

(1981) ‘Lapinul. Prezent şi 

perspective în ţara noastră’, 

Vânătorul şi Pescarul 

Sportiv, (5), p. 9.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere

populatie destul de 

numeroasa in 1962; s-a 

extins din comuna Cristești

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

280

Năstase, A., & Oţel, V. (2017). Fish Fauna Status of the 

Natura 2000 Sites Proposed as New or for Extension in 

the Rivers Someș and Mureș (Romania). Transylvanian 

Review of Systematical and Ecological Research, 19(3), 

57–74. https://doi.org/10.1515/trser-2017-0021

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/9/2015

R. Someşul Mic 

în ROSCI0394, 

zona oraşului 

Gherla

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Abundenţa 1,4%; constanţa, 

abundenţa şi importanţa 

ecologică reduse

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

281

Năstase, A., & Oţel, V. (2017). Fish Fauna Status of the 

Natura 2000 Sites Proposed as New or for Extension in 

the Rivers Someș and Mureș (Romania). Transylvanian 

Review of Systematical and Ecological Research, 19(3), 

57–74. https://doi.org/10.1515/trser-2017-0021

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/9/2015

R. Someş în 

ROSCI0436, 

între Rona şi 

Ţicău

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Abundenţa 0,8%; constanţa, 

abundenţa şi importanţa 

relativ reduse

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

282

Năstase, A., & Oţel, V. (2017). Fish Fauna Status of the 

Natura 2000 Sites Proposed as New or for Extension in 

the Rivers Someș and Mureș (Romania). Transylvanian 

Review of Systematical and Ecological Research, 19(3), 

57–74. https://doi.org/10.1515/trser-2017-0021

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/9/2015

R. Someş în 

ROSCI0535, 

între Ardusat şi 

frontiera româno-

maghiară

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Abundenţa 0,8%, constanţă, 

abundenţă şi importanţă 

relativ reduse

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

283

Ardelean, C. (2020). Threskiornis aethiopicus. WEB. 

https://rombird.ro/ro/obd/27747/index?or=0&ord=desc&s

el=&dt=&df=&src=Threskiornis 

aethiopicus&from=0&fromt=h&fromid=26

Threskiornis 

aethiopicus
Threskiornis aethiopicus 21/03/2020

Satchinez, județul 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Există fotografii, semnalare 

verificată
Dispersie naturală secundară

Accidentală, probabil scăpat 

din colecții (zoo) sau din 

populații deja stabilite in 

Europa

NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Autorul nu comentează asupra 

invazivității speciei
mare mediu mic

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

284

Năstase, A., Oţel, V., & Năvodaru, I. (2017). Ecological 

status of fish fauna in arms of the Danube delta (Danube 

delta biosphere reserve, Romania) at the beginning of the 

third millennium. Acta Zoologica Bulgarica, 69(3), 

349–360. http://www.acta-zoologica-

bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2017/69-

3-349-360.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 15/08/2009

Dunărea de jos 

(jud. TL) şi 

braţele Dunării în 

Deltă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Constanţă medie, abundenţă 

redusă. Doar în zona de mal 

a fluviului/braţelor. Autorii 

estimează specia ca fiind 

"comună"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

285

Năstase, A., Oţel, V., & Năvodaru, I. (2017). Ecological 

status of fish fauna in arms of the Danube delta (Danube 

delta biosphere reserve, Romania) at the beginning of the 

third millennium. Acta Zoologica Bulgarica, 69(3), 

349–360. http://www.acta-zoologica-

bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2017/69-

3-349-360.pdf

Perccottus glenii Perccottus glenii 15/08/2009

Dunărea de jos 

(jud. TL) şi 

braţele ei în Deltă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Date calitative privind 

prezenţa speciei în zona de 

ţărm a fluviului/braţelor. 

Autorii evaluează specia ca 

fiind "în creştere numerică".

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

286

Stoica, Ionuţ; Battes, Klaus Werner; Pricope, Ferdinand. 

(2012). Research on the restoration of the fish 

communities from the lower basin of Barlad River. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 21(2), 

52-59.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 12/5/2006

România, râul 

Bârlad, amonte 

loc. Bârlad

46.16.162 27.42.426 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,71 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Stoica, Ionuţ; Battes, Klaus Werner; Pricope, Ferdinand. 

(2012). Research on the restoration of the fish 

communities from the lower basin of Barlad River. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 21(2), 

52-59.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 12/05/2006

România, râul 

Bârlad, aval loc. 

Bârlad

46.06.005 27.32.910 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 1,8 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

288

Stoica, Ionuţ; Battes, Klaus Werner; Pricope, Ferdinand. 

(2012). Research on the restoration of the fish 

communities from the lower basin of Barlad River. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 21(2), 

52-59.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 12/05/2006

România, râul 

Tutova, amonte 

confluența cu râul 

Bârlad

46.06.005 27.32.910 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 2,5 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

289

Stoica, Ionuţ; Battes, Klaus Werner; Pricope, Ferdinand. 

(2012). Research on the restoration of the fish 

communities from the lower basin of Barlad River. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 21(2), 

52-59.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 12/05/2006

România, râul 

Berheci, amonte 

confluența cu râul 

Bârlad

45.58.268 27.26.897 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,9 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

290

Stoica, Ionuţ; Battes, Klaus Werner; Pricope, Ferdinand. 

(2012). Research on the restoration of the fish 

communities from the lower basin of Barlad River. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 21(2), 

52-59.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 13/05/2006

România, râul 

Bârlad, 

Dragomirești, aval 

loc. Tecuci

45.47.333 27.26.819 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,7 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

291

Năstase, A., & Oţel, V. (2016). Researches on the fish 

fauna in some SCIs Natura 2000 from Romania. AACL 

Bioflux, 9(3), 527–540. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/2016.527-540.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2010

R. Suceava în 

ROSCI0379 Râul 

Suceava

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Năstase, A., & Oţel, V. (2016). Researches on the fish 

fauna in some SCIs Natura 2000 from Romania. AACL 

Bioflux, 9(3), 527–540. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/2016.527-540.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2010

R. Casimcea în 

ROSCI0215 

Recifii Jurasici 

Cheia

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

293

Alexandrov, Mihaela Laurenta, Cernişencu, Irina, 

Bloesch, J. (2008). History and concepts of sustainable 

fishery in Taşaul Lake, Romania. GeoEcoMarina, 14(1), 

61–71. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2005

L. Taşaul, jud. 

Constanţa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 52 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

294

Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Perccottus glenii Perccottus glenii 1/5/2014
R. Moldova lângă 

Roman

46.958376 26.875309

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Probabil statut E dar autorii nu 

elaborează
NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova - 

Păltinoasa

47.538728 25.954691

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova - 

între Ruşi şi 

Păltinoasa

47,395,942 26,286,235 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova la 

Ruşi
47,354,779 2,638,955 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova la 

Ruşi
47,345,691 26,394,994 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 
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BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova la 

Oniceni
47,328,553 26,440,924 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova la 

Oniceni
47,319,171 26,444,198 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova la 

Oniceni
47,318,159 2,644,133 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,279,265 26,492,518 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,268,129 26,514,863 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,244,374 26,563,881 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,235,822 26,552,843 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,221,672 26,576,554 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,192,867 26,608,943 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,190,564 2,660,902 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi Miteşti
47,147,597 26,621,371 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

310

Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Oniceni şi MIteşti
4,714,826 2,662,734 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova la 

Tupilaţi
4,707,244 26,660,344 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Tupilaţi şi Roman
47,056,036 26,707,991 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

313

Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Tupilaţi şi Roman
4,701,348 2,678,381 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Tupilaţi şi Roman
47,012,724 2,678,794 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A.-A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE MOLDOVA RIVER 

BASED ON SURVEYS OF ROSCI0321, ROSCI0365, 

ROSCI0363, ROSCI0364 NATURA 2000 SITES. 

Analele Științifice Ale Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” Din Iași, s. Biologie Animală, 62, 89–104. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

6/2016a08Imecs&Nagy.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/5/2014

R. Moldova între 

Tupilaţi şi Roman
47,008,997 26,793,187 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănărescu P. M. (1990). Zur ausbreitungsgeschichte von 

Pseudorasbora parva in Südosteuropa (Pisces, 

Cyprinidae), Revue Roumaine de Biologie - Biologie 

Animale, 35 (1), 13-16.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1961

România, Nucet 

(jud. Dâmbovița) 

Staţiunea de 

Cercetare - 

Dezvoltare pentru 

Piscicultură

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România
Asociere cu un 

mijloc/vector de transport

Adus neintenționat, odată 

cu specii de interes 

economic din complexul 

chinezesc

NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Specia s-a răspândit în zonele 

învecinate
NA NA NA NA NA

317

Bănărescu P. M. (1990). Zur ausbreitungsgeschichte von 

Pseudorasbora parva in Südosteuropa (Pisces, 

Cyprinidae), Revue Roumaine de Biologie - Biologie 

Animale, 35 (1), 13-16.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1962

România, Cefa 

(jud. Bihor), 

Stațiunea de 

cercetări piscicole

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România
Asociere cu un 

mijloc/vector de transport
NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Specia s-a răspândit în zonele 

învecinate
NA NA NA NA NA

318
Magdalena Burlacu, I. D. (2018) Raport privind 

monitorizarea biodiversitatii - Parcul eolian Zephyr 1.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2018

Romania, 

Constanta, 

Dorobantu

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Raport public, fara fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

319 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2009

Bucureşti, parcul 

Al. I. Cuza 

(Titan, IOR)

44°25′23.03″N 26°9′17.45″E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Identificare după foto/video 

postate online de către 

amatori

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA



320 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2014

Bucureşti, 

Grădina Botanică 

"D. Brândză"

44°26′16.44″N 26°3′49.13″E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia poate fi identificată 

în foto/video încărcate 

online de către amatori

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există indicaţii asupra 

reproducerii speciei în această 

locaţie

NA NA NA NA NA

321 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2015
Bucureşti, Parcul 

Carol I (Libertăţii)
44°24'40.7"N 26°05'48.3"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către amatori

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

După unele observaţii (V. Cioflec, 

https://fieldherpingromania.wordpre

ss.com/2019/08/01/vesti-despre-

testoasa-de-florida/) aici T. scripta 

depune ouă şi acestea eclozează. 

Totuşi recrutarea în populaţie ar 

trebui documentată mai bine, în 

sensul de a verifica supravieţuirea 

juvenililor eclozaţi până la 

maturitate, reproducerea lor etc.

NA NA NA NA NA

322 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2014
Bucureşti, Parcul 

Circului (Tonola)
44°27'26.3"N 26°06'39.3"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

După V. Cioflec 

(https://fieldherpingromania.wordpr

ess.com/2019/08/01/vesti-despre-

testoasa-de-florida/) Trachemys 

depune ouă aici şi acestea 

eclozează. Totuşi recrutarea în 

populaţie ar trebui verificată în 

sensul supravieţuirii juvenililor până 

la maturitate, reproducerii acestora 

etc.

NA NA NA NA NA

323 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2010

Bucureşti, Parcul 

Regele Mihai I 

(Carol al II-lea; 

Herăstrău; I. V. 

Stalin)

44°28'14.2"N 26°04'56.7"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

324 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016

Bucureşti, Parcul 

Lia Manoliu (23 

August)

44°26′4.63″N 26°8′50.11″E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

325 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016
Bucureşti, Parcul 

Tineretului
44°24'24.4"N 26°06'26.4"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

După V. Cioflec 

(https://fieldherpingromania.wordpr

ess.com/2019/08/01/vesti-despre-

testoasa-de-florida/) Trachemys 

depune ouă aici şi ele eclozează. 

Totuşi recrutarea în populaţie 

trebuie verificată mai riguros 

(supravieţuirea juvenililor până la 

maturitate, reproducerea lor).

NA NA NA NA NA

326 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2017
Bucureşti, Parcul 

Natural Văcăreşti
44°24'01.6"N 26°08'12.4"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

După V. Cioflec 

(https://fieldherpingromania.wordpr

ess.com/2019/08/01/vesti-despre-

testoasa-de-florida/) Trachemys 

depune aici ouă şi acestea 

eclozează. Totuşi recrutarea în 

populaţie trebuie urmărită mai 

riguros (supravieţuirea juvenililor 

până la maturitate, reproducerea lor 

etc).

NA NA NA NA NA

327 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2009
Bucureşti, Lacul 

Morii
44°27'19.3"N 26°01'31.7"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

328 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2017
Buzău, Parcul 

Tineretului
45°09'42.7"N 26°50'00.4"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

329 Locaţii Trachemys RO din diferite surse Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2014
Buzău, Parcul 

Crâng
45°8′50″N 26°48′3″E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

330

Liuzzo,M., Termine, R., Marrone, F. 2020. First 

evidence of an egg-laying attempt of feral Trachemys 

scripta (Schoepff, 1792) in Sicily (Lake Pergusa, Italy). 

Herpetology Notes, 13:365-368

Trachemys scripta Trachemys scripta 28/07/2017 NA NA NA NA
scăzut: nu sunt 

disponibile citări
NA

Transportarea speciei ca 

bun de consum - 

contaminare

NA NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

prima semnalare a reproducerii in 

natura 

competitie cu 

speciile native 

de testoase 

acvatice

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

331

Stavrescu-Bedivan, M.-M., Popa, O., Aioanei, F., & 

Popa, L. (2011). Infestation of the pumpkinseed Lepomis 

gibbosus (Teleostei: Cyprinidae) by the copepod Lernaea 

Cyprinacea (Crustacea) - some ecological aspects. 

Travaux Du Muséum National d’Histoire Naturelle 

“Grigore Antipa,” 54(1), 63–68. 

https://doi.org/10.2478/v10191-011-0004-4

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2008
Romania, Ilfov, 

Moara domneasca
44°50’N 26°13’E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

332

Mala-Maria STAVRESCU-BEDIVAN, G. V. S., & 

Roxana Maria MADJAR, M. S. M. (2018). 

INVESTIGATION OF LENGTH-WEIGHT 

RELATIONSHIP AND CONDITION FACTOR OF 

Carassius gibelio RELATED TO WATER QUALITY IN 

PANTELIMON II LAKE. AgroLife Scientific Journal, 

Volume 7,(Number 1,), 123–130.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelio
01/12/2016

Romania, Ilfov, 

Lacul Pantelimon
44°26'39.59"N 26°12'4.65"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata cu 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 50 exemplare capturate

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

333

GOGA Ionelia Claudia, T. C., & CODREANU - 

BĂLCESCU Doina, I. O. (2015). THE OCCURENCE 

OF THE ECTOPARASITE Dactylogyrus sp. 

(PLATYHELMINTHES, MONOGENEA, 

MONOPISTHOCOTYLEA: DACTYLOGYRIDAE) 

ON CYPRINIDAE FISH Cyprinus carpio AND 

Carassius gibelio FROM THE SMALL RESERVOIRS 

ALONG THE PREAJBA RIVER - PRELIMINARY 

STUDY. Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Şi 

Comunicări. Ştiinţele Naturii, Tom. 31(No. 1/2015), 

141–148.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelio
01/01/2014

Romania, 

Craiova,Valea 

Preajba

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata cu 

fotografii

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA



334

Delta, D. and Reserve, B. (2011) ‘Studies of fish 

community from predeltaic area (Somova-Parche ș lake -

complex) in 2009 2’, SCIENTIFIC ANNALS OF THE 

DANUBE DELTA INSTITUTE, TULCEA – 

ROMANIA, 17, pp. 59–70.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2003

Romania , 

Tulcea, 

Complexul 

lacustru Somova 

– Parches

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar capturat

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

335

Aurel, N. and Vasile, O. (2011) ‘Studies of fish 

community from predeltaic area (Somova-Parche ș lake -

complex) in 2009 2’, SCIENTIFIC ANNALS OF THE 

DANUBE DELTA INSTITUTE, TULCEA – 

ROMANIA, 17, pp. 59–70.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2006

Romania, Tulcea, 

Rezultate Căutare 

Rezultate de pe 

web  Complexul 

lacustru Somova 

– Parches

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar capturat

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

336

Aurel, N. and Vasile, O. (2011) ‘Studies of fish 

community from predeltaic area (Somova-Parche ș lake -

complex) in 2009 2’, SCIENTIFIC ANNALS OF THE 

DANUBE DELTA INSTITUTE, TULCEA – 

ROMANIA, 17, pp. 59–70.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2006

Romania, Tulcea,  

 Complexul 

lacustru Somova 

– Parches

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar capturat

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

337

Aurel, N. and Vasile, O. (2011) ‘Studies of fish 

community from predeltaic area (Somova-Parche ș lake -

complex) in 2009 2’, SCIENTIFIC ANNALS OF THE 

DANUBE DELTA INSTITUTE, TULCEA – 

ROMANIA, 17, pp. 59–70.

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2009

Romania, Tulcea,  

 Complexul 

lacustru Somova 

– Parches

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Prima semnalare din 

Romania a speciei a fost in 

Raul Suceava, iar in 2007 a 

fost semnalat pentru prima 

data in complexul Delta 

Dunarii.

1 exemplar capturat

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

338 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2015

Târgovişte, Parcul 

Chindia (Lacul 

Chindia)

44°56'06.1"N 25°27'37.0"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

339 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta NA
Craiova, Parcul 

N. Romanescu
44°18'02.0"N 23°48'15.5"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

video/foto încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

340 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta NA
Ploieşti, Parcul 

Constantin Stere
44°58'39.6"N 26°03'36.6"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

341 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta NA
Ploieşti, Parcul 

Tineretului
44°55'52.0"N 26°00'44.8"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

speciei în această locaţie
NA NA NA NA NA

342 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2017
Câmpina, Lacul 

Miresei
45°08'01.7"N 25°44'07.5"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

343 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2018
Râmnicu-Vâlcea, 

Parcul Zăvoi
45°06'10.3"N 24°21'19.1"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date asupra reproducerii 

speciei în această locaţie
NA NA NA NA NA

344 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2009
Băile Felix, Lacul 

cu nuferi
46°59'20.2"N 21°58'43.3"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de non-specialişti

NA NA NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

345 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta NA

Oradea, Crişul 

Repede, pod 

Dacia

47°03'17.9"N 21°56'22.1"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

346 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2019

Arcalia, 

ROSCI0400 Şieu-

Budac

N 47°7' 22'' E 24°17' 27'' WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

347 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2015

Cluj-Napoca, 

Parcul Central, 

Lacul Chios

46°46'05.7"N 23°34'37.0"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

348 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2019
Gherla, Someşul 

Mic
47°01'43.7"N 23°53'57.9"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

349 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta NA
Bacău, Lacul 

Bacău
46°35'11.5"N 26°55'08.3"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă după 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

speciei în această locaţie
NA NA NA NA NA

350 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta NA
Botoşani, Parcul 

Mihai Eminescu
47°44'34.2"N 26°39'13.6"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Specia identificabilă în 

foto/video încărcate online 

de către non-specialişti

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

351 Locaţii Trachemys RO din diverse surse online Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2014 Iaşi, Parcul Ciric I 47°10'47.4"N 27°36'22.8"E WGS 84
scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Specia citată pe un forum 

de acva-teraristică, fără 

foto/video

NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu există date privind reproducerea 

în această locaţie
NA NA NA NA NA

352

Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/8/1997 R. Olt la Voila NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



353

Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/8/1997 R. Olt la Arpaș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

354

Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/8/1997 R. Olt la Scorei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

355

Bănăduc, D. (1999). DATA CONCERNING THE 

HUMAN IMPACT ON THE ICHTHYOFAUNA OF 

THE UPPER AND MIDDLE SECTORS OF THE OLT 

RIVER. Transylvanian Review of Systematical and 

Ecological Research, 1, 157–164. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser1/157-164.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/8/1997 R. Olt la Avrig NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

356

Bănăduc, D. (2005). FISH ASSOCIATIONS - 

HABITATS QUALITY RELATION IN THE 

TÂRNAVE RIVERS ( TRANSYLVANIA , ROMANIA 

). Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 2, 123–136. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser2/123-136.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2003
R. Târnava Mică 

la Cetatea de Baltă
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D. (2005). FISH ASSOCIATIONS - 

HABITATS QUALITY RELATION IN THE 

TÂRNAVE RIVERS ( TRANSYLVANIA , ROMANIA 

). Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 2, 123–136. 

http://stiinte.ulbsibiu.ro/trser/trser2/123-136.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2003
R. Târnava lângă 

Mihalț
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

358

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011 R. Timiș la Coștei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Abundența relativă de 

0,74%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

359

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011

R. Timiș între 

Topolovățu Mare 

și Hitiaș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

360

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011 R. Timiș la Șag NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundență 0,87%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

361

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011
R. Timiș lângă 

Cebza
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundență 5,56%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

362

Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011
R. Timiș la 

Cruceni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date originale din România NA NA Abundență 13,16%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Bănăduc, D., Stroilă, V., & Curtean-Bănăduc, A. (2013). 

The Fish Fauna of the Timiş River (Banat, Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(3), 145–172. https://doi.org/10.2478/trser-

2013-0040

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 1/1/2011

R. Timiș lângă 

Cebza
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE JIJIA RIVER (ROMANIA). 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 55–64. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2005
R. Jijia, braţ Jijia 

Veche
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

365

Costiniuc, Cătălin D., Davideanu, Grigore, Davideanu, A. 

(2006). SOME DATA CONCERNING THE FISH 

COMMUNITIES OF THE BAHLUI RIVER 

(ROMANIA). Acta Ichtiologica Romanica, I, 65–74. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2005
L. Bahlui la 

Belcești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

366

Moshu, Alexander J., Davideanu, Grigore G., Cebanu, A. 

S. (2006). ELEMENTS ON THE ICHTHYOFAUNA 

DIVERSITY OF PRUT RIVER BASIN. Acta 

Ichtiologica Romanica, I, 171–184. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIPapers.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/1985

R. Prut - curs 

principal, lacuri 

de luncă, lac de 

acumulare Stânca-

Costeşti, afluenţi 

şi iazuri/ferme 

piscicole

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

367

Năvodaru, Ion, Năstase, A. (2006). ICHTHYOFAUNA 

OF RIVER DANUBE DELTA: GORGOVA - UZLINA 

AND ŞONTEA - FURTUNA LAKES COMPLEXES. 

Acta Ichtiologica Romanica, I, 185–202

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/10/2004

Complexele 

Gorgova-Uzlina şi 

Şontea-Furtuna, 

Delta Dunării

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
autorii consideră specia 

"sporadică"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Dartele sugerează statut E NA NA NA NA NA

368

Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2008
Lac acumulare 

Işalniţa pe r. Jiu
44°24'17"N 23°41'24" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
9 ex., 1,8 ex/100m² - 

abundență medie

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

369

Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2008
Lac acumulare 

Turceni, r. Jiu
44°43'46"N 23°22'36" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

4 ex., 2,66 ex/100m² 

(electrofishing) - abundență 

medie

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2008
Lac acumulare 

Vădeni, r. Jiu
45°04'26"N 23°16'49" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

4 ex., 2,66 ex/100m² 

(electrofishing) - abundență 

medie

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

371

Dumitraşcu, C. O., & Mitrea, I. (2012). Data Upon the 

Ichtyofana of Three Reservoirs From the Jiu River , 

Romania. South Western Journal of Horticulture, Biology 

and Environment, 3(1), 1–8. 

http://biozoojournals.ro/swjhbe/v3n1/01_swjhbe_v3n1_Du

mitrascu.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2008
Lac acumulare 

Turceni, r. Jiu
44°43'46"N 23°22'36" E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

38 ex., 3,16 ex/100m² - 

abundență medie *aceste 

date sunt corecte pt lacul 

Turceni, nu cele cu 4 ex și 

2,66/100m²

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



372

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2004 Valea Ierului NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

373

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2004

R. Crișul Repede 

amonte de 

Sălbociu

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

374

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2004
R. Crișul Repede 

aval de Tileagd
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

375

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2004

R. Crișul Alb, 

Lacul de 

acumulare Tauț

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

376

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2004

R. Crișul Alb la 

Vărșand
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

377

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2004

R. Crișul Repede - 

 zone cu curs lent
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

378

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2004

R. Barcău, zone 

cu curs lent
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

379

Gergely, I., Romocea, J. E., Oprea, L., Sion, C., & Cǎlin, 

P. G. (2011). The influence of structural changes and 

ichtyofauna abundance on the ecological state of the 

Crisuri Hydrographic Area. AACL Bioflux, 4(2), 

170–179. http://www.bioflux.com.ro/docs/2011.4.170-

179.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2004

R. Ier, zone cu 

curs lent
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

380

Imecs, I., Nagy, A. (2013). DATA CONCERNING THE 

FISH FAUNA OF THE ROSCI0224 SCROVIŞTEA 

NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ) AND 

MANAGEMENT MEASURE PROPOSALS. Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 58(2), 101–114. 

http://ns.ibiol.ro/zoology/Volume 58/PDF RJB-Z 

58_2_2014/04 Nagy bun.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 28/06/2013

Lacul Scursura și 

bazinele artificiale 

adiacente, lângă 

ROSCI0224 

Scroviştea (jud. 

Ilfov)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Între 0.005 și 0.46 ex/100m² 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

381

Imecs, I., Nagy, A. (2013). DATA CONCERNING THE 

FISH FAUNA OF THE ROSCI0224 SCROVIŞTEA 

NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ) AND 

MANAGEMENT MEASURE PROPOSALS. Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 58(2), 101–114. 

http://ns.ibiol.ro/zoology/Volume 58/PDF RJB-Z 

58_2_2014/04 Nagy bun.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 28/06/2013

L. Țigănești lângă 

ROSCI0224 

Scroviştea (jud. 

Ilfov)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 0.12 ex/100m² 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

382

Imecs, I., Nagy, A. (2013). DATA CONCERNING THE 

FISH FAUNA OF THE ROSCI0224 SCROVIŞTEA 

NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ) AND 

MANAGEMENT MEASURE PROPOSALS. Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 58(2), 101–114. 

http://ns.ibiol.ro/zoology/Volume 58/PDF RJB-Z 

58_2_2014/04 Nagy bun.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 28/06/2013

L. Scroviștea în 

ROSCI0224 

Scroviştea (jud. 

Ilfov)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

383

Imecs, I., Nagy, A. (2013). DATA CONCERNING THE 

FISH FAUNA OF THE ROSCI0224 SCROVIŞTEA 

NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ) AND 

MANAGEMENT MEASURE PROPOSALS. Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 58(2), 101–114. 

http://ns.ibiol.ro/zoology/Volume 58/PDF RJB-Z 

58_2_2014/04 Nagy bun.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 28/06/2013

L. Scroviștea în 

ROSCI0224 

Scroviştea (jud. 

Ilfov)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 2,18 ex/100m² 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

384

Imecs, I., Nagy, A. (2013). DATA CONCERNING THE 

FISH FAUNA OF THE ROSCI0224 SCROVIŞTEA 

NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ) AND 

MANAGEMENT MEASURE PROPOSALS. Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 58(2), 101–114. 

http://ns.ibiol.ro/zoology/Volume 58/PDF RJB-Z 

58_2_2014/04 Nagy bun.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 28/06/2013

L. Bălteni în 

ROSCI0224 

Scroviştea (jud. 

Ilfov)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 0,38 ex/100m² 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

385

Imecs, I., Nagy, A. A., Demeter, L., & Ujvári, K. R. 

(2014). The fish fauna of the Ciuc Depression ( Harghita 

County , Transylvania , Romania ). Pisces Hungarici, 8, 

69–76. 

http://haltanitarsasag.hu/ph8/Imecs_et.al_Pisces.Hungarici

_2014.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2012

Depresiunea 

Ciucului, bazinul 

Olt, zone joase, 

bălți colaterale r. 

Olt

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Distribuţia restrânsă (câteva 

puncte, fără a le preciza)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

386

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

2

4,439,997 2,474,280 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

387

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCi Vedea, stația 

3

4,433,212 2,478,370 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. vedea în 

SCI Vedea, stația 

7

4,431,407 2,470,619 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

12

4,429,404 2,488,846 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

390

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

14

4,420,723 2,488,570 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

391

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

25

4,420,327 2,501,324 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

392

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

27

4,414,673 2,504,731 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

28

4,412,199 2,505,548 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

394

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

32

4,406,519 2,506,802 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

395

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

38

4,407,138 2,522,513 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

396

Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

39

4,403,043 2,523,489 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Imecs, I., & Nagy, A. (2016). DATA CONCERNING 

THE FISH FAUNA OF THE ROSCI 0386 VEDEA 

RIVER NATURA 2000 SITE ( ROMANIA ). Romanian 

Journal of Biology - Zoology, 61(1–2), 75–90. 

https://www.ibiol.ro/zoology/Volume 61/06.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2015

Baz. R. Vedea în 

SCI Vedea, stația 

41

4,398,760 2,532,144 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

398

Jecu, Elena, Melicianu, Irina, Paltenea, Elpida, Trofimov, 

Angela, Esanu, Valentin, Sau, Costel, Bocăneală, V. 

(2007). Ichtiodiversity from Brateş lake (Romania). Acta 

Ichtiologica Romanica, II, 141–150. 

http://site.magazines.ulbsibiu.ro/actair/AIRIIPapers.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/3/2007 L. Brateș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date originale din România NA NA
autorii consideră specia 

”rară”

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

399

NĂSTASE Aurel. (2012). New data concerning fish 

fauna from lakes of the fluvial Danube Delta (Gorgova-

Uzlina and Sontea-Furtuna lake- complexes, Romania) in 

2010. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 18, 

75–88. https://doi.org/10.7427/DDI.18.08

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/08/2010
Complex 

Gorgova-Uzlina
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
abundență, constanță și 

importanță reduse

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

400

NĂSTASE Aurel. (2012). New data concerning fish 

fauna from lakes of the fluvial Danube Delta (Gorgova-

Uzlina and Sontea-Furtuna lake- complexes, Romania) in 

2010. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 18, 

75–88. https://doi.org/10.7427/DDI.18.08

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/08/2010

Complex Șontea-

Furtuna, Delta 

Dunării

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
abundență, constanță și 

importanță reduse

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

401

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 

63–76. 

http://www.ddniscientificannals.ro/images//24_07.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/5/2016
Complex Somova-

Parcheș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

abundență, constanță și 

importanță relativ reduse la 

nivelul Deltei

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

402

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 

63–76. 

http://www.ddniscientificannals.ro/images//24_07.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/5/2016
Complex 

Gorgova-Uzlina
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

abundență, constanță și 

importanță relativ reduse la 

nivelul Deltei

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

403

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 

63–76. 

http://www.ddniscientificannals.ro/images//24_07.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/5/2016
Complex Matița-

Merhei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

abundență, constanță și 

importanță relativ reduse la 

nivelul Deltei

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

404

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 

63–76. 

http://www.ddniscientificannals.ro/images//24_07.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/5/2016
Complex Roșu-

Puiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

405

NĂSTASE Aurel, NĂVODARU Ion, CERNIȘENCU 

Irina, ȚIGANOV G. (2019). The Fish Communities of 

Lake-Complexes from Danube Delta Biosphere Reserve 

(DDBR) in Spring-Summer and Autumn of 2016. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 24, 

63–76. 

http://www.ddniscientificannals.ro/images//24_07.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/5/2016 Lac Razim NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

abundență, constanță și 

importanță relativ reduse la 

nivelul Deltei

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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László ANTAL, Béla HALASI-KOVÁCS, S. A. N. 

(2013) ‘Changes in fish assemblage in the Hungarian 

section of River Szamos/Someş after a massive cyanide 

and heavy metal pollution’, NORTH-WESTERN 

JOURNAL OF ZOOLOGY, 9, pp. 131–138.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2000
Romania, Raul 

Somes
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata cu 

introduceri repetate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 35 exemplare capturate 

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

407

László ANTAL, Béla HALASI-KOVÁCS, S. A. N. 

(2013) ‘Changes in fish assemblage in the Hungarian 

section of River Szamos/Someş after a massive cyanide 

and heavy metal pollution’, NORTH-WESTERN 

JOURNAL OF ZOOLOGY, 9, pp. 131–138.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2004

Romania, Raul 

Somes
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata cu 

introduceri repetate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 7 exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

408

László ANTAL, Béla HALASI-KOVÁCS, S. A. N. 

(2013) ‘Changes in fish assemblage in the Hungarian 

section of River Szamos/Someş after a massive cyanide 

and heavy metal pollution’, NORTH-WESTERN 

JOURNAL OF ZOOLOGY, 9, pp. 131–138.

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix
01/01/2008

Romania, Raul 

Somes
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar 

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

409

László ANTAL, Béla HALASI-KOVÁCS, S. A. N. 

(2013) ‘Changes in fish assemblage in the Hungarian 

section of River Szamos/Someş after a massive cyanide 

and heavy metal pollution’, NORTH-WESTERN 

JOURNAL OF ZOOLOGY, 9, pp. 131–138.

Ameiurus 

nebulosus
Ameiurus nebulosus 01/01/2000

Romania, Raul 

Somes
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

410

László ANTAL, Béla HALASI-KOVÁCS, S. A. N. 

(2013) ‘Changes in fish assemblage in the Hungarian 

section of River Szamos/Someş after a massive cyanide 

and heavy metal pollution’, NORTH-WESTERN 

JOURNAL OF ZOOLOGY, 9, pp. 131–138.

Ameiurus melas Ameiurus melas 01/01/2006
Romania, Raul 

Somes
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

411

László ANTAL, Béla HALASI-KOVÁCS, S. A. N. 

(2013) ‘Changes in fish assemblage in the Hungarian 

section of River Szamos/Someş after a massive cyanide 

and heavy metal pollution’, NORTH-WESTERN 

JOURNAL OF ZOOLOGY, 9, pp. 131–138.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2000
Romania, Raul 

Somes
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

412

Doru BĂNĂDUC , Mircea MĂRGINEAN, A. C.-B. 

(2013) ‘GEOGRAPHICAL AND HUMAN IMPACT 

ELEMENTS INFLUENCE ON THE FISH FAUNA OF 

THE OLTEŢ RIVER (ROMANIA)’, Transylv. Rev. 

Syst. Ecol. Res, 15, pp. 9–44.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelio
01/01/2011

Romania, Raul 

Oltet
N - 44.5338 E - 23.9996 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

413

Doru BĂNĂDUC , Mircea MĂRGINEAN, A. C.-B. 

(2013) ‘GEOGRAPHICAL AND HUMAN IMPACT 

ELEMENTS INFLUENCE ON THE FISH FAUNA OF 

THE OLTEŢ RIVER (ROMANIA)’, Transylv. Rev. 

Syst. Ecol. Res, 15, pp. 9–44.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelio
01/01/2011

Romania, Raul 

Oltet
N - 44.4487 E - 24.1105 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata cu 

introduceri repetate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

414

Doru BĂNĂDUC , Mircea MĂRGINEAN, A. C.-B. 

(2013) ‘GEOGRAPHICAL AND HUMAN IMPACT 

ELEMENTS INFLUENCE ON THE FISH FAUNA OF 

THE OLTEŢ RIVER (ROMANIA)’, Transylv. Rev. 

Syst. Ecol. Res, 15, pp. 9–44.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelio
01/01/2011

Romania, Raul 

Oltet
N - 44.3936 E - 24.1121 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata cu 

introduceri repetate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

415

Năstase, A., & Oţel, V. (2017). Fish Fauna Status of the 

Natura 2000 Sites Proposed as New or for Extension in 

the Rivers Someș and Mureș (Romania). Transylvanian 

Review of Systematical and Ecological Research, 69(3), 

57–74. https://doi.org/10.1515/trser-2017-0021

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/9/2015

R. Someşul Mic 

în ROSCI0394, 

zona oraşului 

Gherla

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Abundența relativă 2,9%. 

Autorii atribuie speciei 

clasele D1C1W1 -sporadic, 

f. rar, accidental

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

416

Năstase, A., & Oţel, V. (2017). Fish Fauna Status of the 

Natura 2000 Sites Proposed as New or for Extension in 

the Rivers Someș and Mureș (Romania). Transylvanian 

Review of Systematical and Ecological Research, 19(3), 

57–74. https://doi.org/10.1515/trser-2017-0021

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2010

Dunărea Mică în 

ROSCI0173 

Pădurea Stârmina

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

417

Năstase, A., Oţel, V., & Năvodaru, I. (2017). Ecological 

status of fish fauna in arms of the Danube delta (Danube 

delta biosphere reserve, Romania) at the beginning of the 

third millennium. Acta Zoologica Bulgarica, 69(3), 

349–360. http://www.acta-zoologica-

bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2017/69-

3-349-360.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 15/08/2009

Dunărea de jos 

(jud. TL) şi 

braţele Dunării în 

Deltă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Constanţă, abundenţă, 

importanță reduse. Prezent 

în zona de mal, masa apei și 

zona de fund a 

fluviului/braţelor. Autorii 

estimează specia ca fiind "în 

creștere"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

418

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/1995

Cursul inf. al 

Someşului în 

Câmpia de Vest, 

ape de luncă, 

bazine şi canale 

de drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

419

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/1995

Cursul inf. al 

Crișurilor în 

Câmpia de Vest, 

ape de luncă, 

bazine şi canale 

de drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

420

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/1995

Cursul inf. al 

Mureşului în 

Câmpia de Vest, 

ape de luncă, 

bazine şi canale 

de drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

421

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 1/1/1995

Someşul inferior - 

ape de luncă, 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



422

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 1/1/1995

Cursul inferior al 

Crișurilor în 

Câmpia de Vest - 

ape de luncă, 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

423

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 1/1/1995

Cursul inferior al 

Mureșului în 

Câmpia de Vest - 

ape de luncă, 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

424

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Ameiurus melas Ictalurus melas 1/1/1995

Someşul inferior - 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

425

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Ameiurus melas Ictalurus melas 1/1/1995

Cursul inferior al 

Crișurilor în 

Câmpia de Vest - 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

426

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2009). The backwaters and 

drainage canals as natural refuges for the lowland rivers ’ 

fishfauna. Biharean Biologist, 3(1), 37–44. 

http://www.biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v3n1/bb.03110

7.Telcean.pdf

Ameiurus melas Ictalurus melas 1/1/1995

Cursul inferior al 

Mureșului în 

Câmpia de Vest - 

bazine, canale de 

drenaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Prezent dar nu numeros

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

427

Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2004). Fishfauna From the 

Lowland Mure Ş River ( Romania ) and the Floodplain 

Natural Park Area ( Western Romania ). Analele 

Universitatii Din Oradea, Fascicula Biologie. 

https://www.bioresearch.ro/2009-1/132-136-

TELCEAN.I.-An.U.O.Bio.2009.1.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1998

R. Mureş şi ape 

din lunca lui 

(canale, bălți) în 

PN Lunca 

Mureşului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Efective în creștere

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

428

Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2004). Fishfauna From the 

Lowland Mure Ş River ( Romania ) and the Floodplain 

Natural Park Area ( Western Romania ). Analele 

Universitatii Din Oradea, Fascicula Biologie. 

https://www.bioresearch.ro/2009-1/132-136-

TELCEAN.I.-An.U.O.Bio.2009.1.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/1998

R. Mureş şi ape 

din lunca lui 

(canale, bălți) în 

PN Lunca 

Mureşului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Efective staționare în cursul 

Mureșului, în creștere în 

apele de luncă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

429

Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2004). Fishfauna From the 

Lowland Mure Ş River ( Romania ) and the Floodplain 

Natural Park Area ( Western Romania ). Analele 

Universitatii Din Oradea, Fascicula Biologie. 

https://www.bioresearch.ro/2009-1/132-136-

TELCEAN.I.-An.U.O.Bio.2009.1.pdf

Ameiurus melas Ictalurus melas 01/01/1998

Ape din lunca R. 

Mureș (canale, 

bălți) în PN 

Lunca Mureşului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Efective în creștere

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Date originale din România NA NA NA NA NA

430

Telcean, Ilie, Cupşa, D., & Togor, A. (2017). The effect 

of the barrage at Ginta ( Gyanta ) on the upper Crisul 

Negru River upon the distribution of potamodromous and 

small- sized fish species A Gyantánál ( Ginta ) létesít .... 

The effect of the barrage at Ginta ( Gyanta ) on the upper 

Crisul Negru R. 11(January), 91–98. 

http://haltanitarsasag.hu/ph11/Telcean_et.al_Pisces.Hungar

ici_2017.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 15/07/2015

Crişul Negru 

imediat amonte 

de barajul de la 

Ginta, iaz şi albia 

râului învecinată

46°45'00.7"N 22°05'03.5"E

"Corijat în 

WGS 84 

după original 

46°45’00.72“

N	22°05’03.47

“E"

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA

Specia este favorizată de 

modificarea antropică a 

habitatului lotic nativ

4 ex., toate imediat lângă 

baraj, în iaz sau râu

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Datele sugerează statut C3 NA NA NA NA NA

431

Telcean, Ilie, Cupşa, D., & Togor, A. (2017). The effect 

of the barrage at Ginta ( Gyanta ) on the upper Crisul 

Negru River upon the distribution of potamodromous and 

small- sized fish species A Gyantánál ( Ginta ) létesít .... 

The effect of the barrage at Ginta ( Gyanta ) on the upper 

Crisul Negru R. 11(January), 91–98. 

http://haltanitarsasag.hu/ph11/Telcean_et.al_Pisces.Hungar

ici_2017.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 15/07/2015

Crişul Negru 

imediat amonte 

de barajul de la 

Ginta, iaz şi albia 

râului învecinată

46°45'00.7"N 22°05'03.5"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA

Specia este favorizată de 

modificarea antropică a 

habitatului lotic nativ

2 ex., toate imediat lângă 

baraj, în iaz sau râu

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

432

Ureche, D., Battes, K. W., & Stoica, I. (2007). 

ICHTHYOFAUNA ACTUAL STATE IN THE UPPER 

AND MID COURSE OF THE RIVER ARGEŞ 

HYDROGRAPHICAL BASIN. Analele Ştiinţifice Ale 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, s. Biologie Animală, 53, 

73–82. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/200

7/09-2007.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2006
Argeş aval de lac 

acumulare Goleşti
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. 

Eroare la coordonate în 

lucrare

NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

433

Wilhelm, S., & G, A. (2015). Az Egregy (Agriş) és az 

Almás‐patak (Almaş) halfaunája (Románia, Szilágy/Sălaj 

megye) The fish fauna of Agriş and Almaş streams 

(Romania, Sălaj country). Pisces Hungarici, 9, 45–49. 

Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph9/Wilhelm.&.Ardelean_Pisces.

Hungarici_2015.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 31/07/2104

R. Agriș (Egregy) 

la Prodănești, jud. 

Sălaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 2 ex

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

434

Wilhelm, S., & G, A. (2015). Az Egregy (Agriş) és az 

Almás‐patak (Almaş) halfaunája (Románia, Szilágy/Sălaj 

megye) The fish fauna of Agriş and Almaş streams 

(Romania, Sălaj country). Pisces Hungarici, 9, 45–49. 

Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph9/Wilhelm.&.Ardelean_Pisces.

Hungarici_2015.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 31/07/2104

R. Agriș (Egregy) 

la Brusturi, jud. 

Sălaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

435

Wilhelm, S., & G, A. (2015). Az Egregy (Agriş) és az 

Almás‐patak (Almaş) halfaunája (Románia, Szilágy/Sălaj 

megye) The fish fauna of Agriş and Almaş streams 

(Romania, Sălaj country). Pisces Hungarici, 9, 45–49. 

Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph9/Wilhelm.&.Ardelean_Pisces.

Hungarici_2015.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 31/07/2104

R. Agriș (Egregy) 

la Păușa, jud. 

Sălaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

436

Wilhelm, S., & G, A. (2015). Az Egregy (Agriş) és az 

Almás‐patak (Almaş) halfaunája (Románia, Szilágy/Sălaj 

megye) The fish fauna of Agriş and Almaş streams 

(Romania, Sălaj country). Pisces Hungarici, 9, 45–49. 

Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph9/Wilhelm.&.Ardelean_Pisces.

Hungarici_2015.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 31/07/2104

R. Almaș la 

Tihău, jud. Sălaj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

437

Wilhelm, S., & G, A. (2015). Az Egregy (Agriş) és az 

Almás‐patak (Almaş) halfaunája (Románia, Szilágy/Sălaj 

megye) The fish fauna of Agriş and Almaş streams 

(Romania, Sălaj country). Pisces Hungarici, 9, 45–49. 

Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph9/Wilhelm.&.Ardelean_Pisces.

Hungarici_2015.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 31/07/2104

R. Almaș la 

Chendrea, jud. 

Sălaj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



438

Szabó, I. (2018). Az Ér folyó csatornáinak aktuális 

halközössége The actual fish community in the Ér/Ier 

River. Pisces Hungarici, 12, 57–62. Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph12/Szabo_Pisces.Hungarici_20

18.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

R. Ier, jud. Bihor, 

stația 1
47,320,804 22,038,891 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 150-200 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

439

Szabó, I. (2018). Az Ér folyó csatornáinak aktuális 

halközössége The actual fish community in the Ér/Ier 

River. Pisces Hungarici, 12, 57–62. Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph12/Szabo_Pisces.Hungarici_20

18.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

R. Ier, jud. Bihor, 

stația 2
47,357,749 22,074,912 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 52 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

440

Szabó, I. (2018). Az Ér folyó csatornáinak aktuális 

halközössége The actual fish community in the Ér/Ier 

River. Pisces Hungarici, 12, 57–62. Retrieved from 

http://haltanitarsasag.hu/ph12/Szabo_Pisces.Hungarici_20

18.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2016

R. Ier, jud. Bihor, 

stația 3
47,373,944 22,080,483 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 17 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

441

ŞERBAN GH, A. SABĂU, S. RAFAN, C. CORPADE, 

A. NIŢOAIA, R. P. (2016). RISKS INDUCED BY 

MAXIMUM FLOW WITH 1 % PROBABILITY AND 

THEIR EFFECT ON SEVERAL SPECIES AND 

HABITATS IN PRICOP- HUTA-CERTEZE AND 

UPPER TISA NATURA 2000 PROTECTED AREAS 

The Upper Tisa , which forms a 62 km of natural border 

between Romania and two tributari. Aerul Şi Apa: 

Componente Ale Mediului, 58–69. Retrieved from 

http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/2016/pdf/8_Serban_58

_69.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva NA

R. Tisa la Remeți, 

jud. Maramureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Autorii citează specia după 

o altă sursă
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

442

Telcean, I. C., Mihut, R. E., & Cupsa, D. (2017). The 

fishes’ last stand: The fish fauna of Jiu River Gorge, 

between decades of coal mining and present day 

hydroenergetic works. Journal on Protected Mountain 

Areas Research and Management, 9(1), 15–21. 

https://doi.org/10.1553/eco.mont-9-1s15

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 5/8/2015

R. Sadu, afluent 

al Jiului, în PN 

Defileul Jiului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA Abundență 3,84%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

443

Nădăşanu M, B. I. (2012). Study on the evolution of the 

aquatic fauna in Lacul Ştiucii reservation during 2000-

2011, Cluj County, Romania. AES BIOFLUX, 4(2), 

69–78. Retrieved from 

http://www.aes.bioflux.com.ro/2012.69-78.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2010
Lacul Știucii, jud. 

Cluj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Autorii constată o „creștere 

alarmantă” a abundenței 

între 2000 și 2010/2011

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

444

Crăciun, N. T. C. (2015). NEW RESEARCHES 

REGARDING ICHTHYOFAUNA AND 

ANTHROPOGENIC IMPACT ON FISH 

COMMUNITIES FROM LAKE SNAGOV. 

Universitatea “Vasile Alecsandri” Din Bacău, Studii Şi 

Cercetări, Biologie, 24(2), 78–82. Retrieved from 

http://pubs.ub.ro/dwnl.php?id=SCSB201502V24S01A001

3

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011 Lacul Snagov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Autorii consideră specia 

„comună”

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

445

GERU L, MARILENA TALPEŞ, ANGELA 

TROFIMOV, I. R., & FLAVIA RUXANDA, V. R. 

(2011). ICHTIOLOGIC STUDY ON THE DANUBIAN 

SECTOR KM 135 (CONFLUENCE WITH PRUT) — 

KM 197 (GROPENI). University of Agronomical 

Sciences and Veterinary Medicine- Bucharest, Scientific 

Works, C Series, LVII(1), 29–36. Retrieved from 

http://veterinarymedicinejournal.usamv.ro/pdf/2011 Vol 

LVII(1)final.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2008
Dunăre între km 

135 și km 197
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Sub 2% din capturile 

analizate

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

446

Nicula, A., Roba, C. A., & Rosu, C. (2017). Assessment 

of Water Quality From Brăteni Lake, Bistriţa-Năsăud 

County. Carpathian Journal of Earth and Environmental 

Sciences, 12(2), 365–370. Retrieved from 

http://www.cjees.ro/actions/actionDownload.php?fileId=1

106

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus NA

Lacul Brăteni, 

jud. Bistrița-

Năsăud

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Specia este considerată de 

autori printre cei mai 

comuni pești din lac

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

447

Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2013). The drastic decline of 

fish fauna in the thermal lake of “Baile 1 Mai” (Baile 

Episcopale, Bihor County, Romania) A halfauna 

drasztikus csökkenése a Nagyvárad melletti Püspökfürd ő 

termáltavában. Pisces Hungarici, 7, 141–142. Retrieved 

from 

http://haltanitarsasag.hu/ph7/Telcean.&.Cupsa_Pisces.Hun

garici_2013b.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2010

Pârâul Pețea la 

Băile 1 Mai (Băile 

Episcopale), jud. 

Bihor

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România 

+ date de la alți autori
NA NA

Aparent speciile alogene au 

persistat în pârâu în pofida 

reducerii drastice a debitului

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, I. C., & Cupşa, D. (2013). The drastic decline of 

fish fauna in the thermal lake of “Baile 1 Mai” (Baile 

Episcopale, Bihor County, Romania) A halfauna 

drasztikus csökkenése a Nagyvárad melletti Püspökfürd ő 

termáltavában. Pisces Hungarici, 7, 141–142. Retrieved 

from 

http://haltanitarsasag.hu/ph7/Telcean.&.Cupsa_Pisces.Hun

garici_2013b.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2010

Pârâul Pețea la 

Băile 1 Mai (Băile 

Episcopale), jud. 

Bihor

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România 

+ date de la alți autori
NA NA

Aparent speciile alogene au 

persistat în pârâu în pofida 

reducerii drastice a debitului

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Popa, G., & Bud, I. (2010). The qualitative assessment of 

Crasna river in terms of water framework directive 

2000/60/EC and directive 78/659/EC. AACL Bioflux, 

3(2), 103–118. Retrieved from 

http://www.bioflux.com.ro/abah/docs/2010.3.103-117.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2008

R. Crasna la 

Supuru de Jos, 

jud. Satu Mare

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 

KÖRÖSÖK ALSÓ RÉGIÓJÁBAN. Pisces Hungarici, 2, 

31–39. 

http://epa.oszk.hu/02200/02293/00002/pdf/EPA02293_Pis

ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

R. Crișul Repede 

între Tărian și 

Cheresig

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezentă dar nu numeroasă, 

în zonele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 

KÖRÖSÖK ALSÓ RÉGIÓJÁBAN. Pisces Hungarici, 2, 

31–39. 

http://epa.oszk.hu/02200/02293/00002/pdf/EPA02293_Pis

ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

R. Crișul Repede 

între Tărian și 

Cheresig

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Prezent dar nu numeros, 

atât în zonele cu curs rapid 

cât și în cele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



452

Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 

KÖRÖSÖK ALSÓ RÉGIÓJÁBAN. Pisces Hungarici, 2, 

31–39. 

http://epa.oszk.hu/02200/02293/00002/pdf/EPA02293_Pis

ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/1996

R. Crișul Repede 

între Tărian și 

Cheresig

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezent dar nu numeros, în 

zonele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 

KÖRÖSÖK ALSÓ RÉGIÓJÁBAN. Pisces Hungarici, 2, 

31–39. 

http://epa.oszk.hu/02200/02293/00002/pdf/EPA02293_Pis

ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

R. Crișul Negru 

între Tămașda și 

Ant

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezent dar nu numeros, în 

zonele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 

KÖRÖSÖK ALSÓ RÉGIÓJÁBAN. Pisces Hungarici, 2, 

31–39. 

http://epa.oszk.hu/02200/02293/00002/pdf/EPA02293_Pis

ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

R. Crișul Negru 

între Tămașda și 

Ant

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Prezent dar nu numeros, 

atât în zonele cu curs rapid 

cât și în cele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 
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ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/1996

R. Crișul Negru 

între Tămașda și 

Ant

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezent dar nu numeros, în 

zonele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, Ilie, Cupşa, D. (2007). THE INFLUENCE OF 

THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 
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31–39. 

http://epa.oszk.hu/02200/02293/00002/pdf/EPA02293_Pis

ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

R. Crișul Alb 

între Ineu și 

Chișineu-Criș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezent dar nu numeros, în 

zonele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/1996

R. Crișul Alb 

între Ineu și 

Chișineu-Criș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Prezent dar nu numeros, în 

zonele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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THE HABITATS UPON THE FISHFAUNA OF THE 

LOWER SECTOR OF CRISURI RIVERS (NORTH-

WESTERN ROMANIA) AZ ÉLŐELYI KÖRNYEZET 

HATÁSA A HALFAUNA ÖSSZETÉTELÉRE A 
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ces_Hungarici_2007_02_05_Telcean.Cupsa.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

R. Crișul Alb 

între Ineu și 

Chișineu-Criș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Prezent dar nu numeros, 

atât în zonele cu curs rapid 

cât și în cele cu curs lent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Werner, B. K., Ferdinant, P., & Dorel, U. (2003). THE 

ICHTIOFAUNA MONITORING IN THE LAKES 

FROM THE SIRET RIVER MIDDLE REACH. 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII 

„ION BORCEA“ BACĂU Studii Şi Comunicări 2000-

2003, 216–231. 

http://www.studiisicomunicaribacau.ro/pdfs/18-2000-

2003/37. Battes K.W.%2C Pricope F.%2C Ureche D. - 

The ichtiofauna monitoring in the lakes from the Siret 

river middle reach.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

Lacuri de 

acumulare pe 

Siret mediu 

(Galbeni, 

Răcăciuni, Berești)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date originale din România NA NA
datele sugereazp abundență 

moderată

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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ICHTIOFAUNA MONITORING IN THE LAKES 

FROM THE SIRET RIVER MIDDLE REACH. 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII 

„ION BORCEA“ BACĂU Studii Şi Comunicări 2000-

2003, 216–231. 

http://www.studiisicomunicaribacau.ro/pdfs/18-2000-

2003/37. Battes K.W.%2C Pricope F.%2C Ureche D. - 

The ichtiofauna monitoring in the lakes from the Siret 

river middle reach.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

R. Siret între 

Roman și Bacău, 

atât cursul actual 

cât și Siretul Vechi

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Datele sugerează abundență 

moderată

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

461

Werner, B. K., Ferdinant, P., & Dorel, U. (2003). THE 

ICHTIOFAUNA MONITORING IN THE LAKES 

FROM THE SIRET RIVER MIDDLE REACH. 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII 

„ION BORCEA“ BACĂU Studii Şi Comunicări 2000-

2003, 216–231. 

http://www.studiisicomunicaribacau.ro/pdfs/18-2000-

2003/37. Battes K.W.%2C Pricope F.%2C Ureche D. - 

The ichtiofauna monitoring in the lakes from the Siret 

river middle reach.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

Lacuri de 

acumulare pe 

Siret mediu 

(Galbeni, 

Răcăciuni, Berești)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
datele sugerează abundență 

redusă/moderată

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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ICHTIOFAUNA MONITORING IN THE LAKES 

FROM THE SIRET RIVER MIDDLE REACH. 
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2003, 216–231. 
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2003/37. Battes K.W.%2C Pricope F.%2C Ureche D. - 

The ichtiofauna monitoring in the lakes from the Siret 

river middle reach.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

R. Siret între 

Roman și Bacău, 

Siretul Vechi

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
datele sugerează abundență 

redusă/moderată

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Ciochia, V. (2001). AVES DANUBll. PĂSĂRILE 

DUNĂRll de la izvoare (Donaueschingen) până la vărsare 

(Marea Neagră). (V. Ciochia, Ed.). Brașov: Editura 

Pelecanus.

Aix galericulata Aix galericulata 17/11/1967

Canalul Dranov, 

Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata, 2 masculi 

se află în colecția Muzeului 

Deltei Dunării-Tulcea

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de 

exemplare, Dispersie 

naturală secundară

Specia cuibărește pe 

Dunărea mijlocie (Viena), 

specie ornamentală ținută în 

captivitate în parcuri

specie accidentală

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Autorul a observat cuibărirea 

speciei pe Dunăre, la Viena 

(Austria)

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA
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&dt=&df=&src=Psittacula 

krameri&from=0&fromt=h&fromid=26

Psittacula krameri Psittacula krameri 01/08/2010
Parcul Carol, 

București
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observație cu fotografie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare

NA Observată o pereche

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Prima semnalare a unei perechi mediu mediu mic

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Conf. Menchetti, Mattia; 

Mori, Emiliano; Angelici, 

Francesco Maria (2016). 

Effects of the recent world 

invasion by ring-necked 

parakeets Psittacula krameri. 

Springer International 

Publishin. pp. 253–266. 
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sponsa în România. Analele Banatului. Științele Naturii, 

1, 279–282.

Aix sponsa Aix sponsa 01/01/1982
Râul Mureș, loc. 

Pecica, jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Publicație științifică cu 

fotografie, exemplar donat 

Muzeului Banatului-

Timișoara

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Autorul presupune că este o 

pasăre scăpată din colecții
NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

La momentul respectiv nu era 

considerată invazivă
mic mic NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

466

Kiss, J. B. (1970). Câteva păsări mai puţin obişnuite în 

colecţia Muzeului Deltei Dunării din Tulcea . II. Revista 

Muzeelor, 7(January), 225–228.

Aix galericulata Aix galericulata 07/11/1967

Canalul Dranov, 

Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Exemplar aflat în colecția 

Muzeului Deltei Dunării-

Tulcea

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Exemplar scăpat din colecții 

sau din populații 

cuibăritoare din Europa de 

Vest

Au fost colectate 2 

exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Considerata accidentală, scapată 

din colecții
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

467

Kiss, J. B., Rekasi, J., & Sterbetz, I. (1985). Date noi 

privind hrana fazanului (Phasianus colchicus L.) în Delta 

Dunării. Studii Şi Comunicări de Ecologie, 1, 115–121.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 03/03/1973

C.A. Rosetti, 

Maliuc, Sf. 

Gheorghe, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date publicate, provenite 

dintr-un proiect de cercetare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Specie introdusă intenționat 

în Delta Dunării din anul 

1967

NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Autorii consideră specia benefică 

pentru combaterea biologică a 

dăunătorilor în agricultură

NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

468

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1943 Iasi, Cristesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata
populatie stabila, inca din 

1905-1907

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

arealul speciei de circa 100ha

daunator 

solului si 

vegetatiei

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

citare Armasescu (1943)

469

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1943 Iasi, Bucium NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata
populatie stabila, inca din 

1905-1907

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

arealul speciei de circa 100ha

daunator 

solului si 

vegetatiei

NA NA NA citare Armasescu (1943)

470

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1943 Iasi, Visan NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata
populatie stabila, inca din 

1905-1907

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

arealul speciei de circa 100ha

daunator 

solului si 

vegetatiei

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

citare Armasescu (1943)

471

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1943 Iasi, Paun NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata
populatie stabila, inca din 

1905-1907

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

arealul speciei de circa 100ha

daunator 

solului si 

vegetatiei

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

citare Armasescu (1943)

472

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1943 Iasi, Poieni NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata
populatie stabila, inca din 

1905-1907

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

arealul speciei de circa 100ha

daunator 

solului si 

vegetatiei

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

citare Armasescu (1943)

473

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Cristesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti
se intalneau  foarte rar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

474

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Mogosesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti

dupa 1950 au fost distrusi 

de dihori

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

475

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Goruni NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti

dupa 1950 au fost distrusi 

de dihori

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

476

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Osoi NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

477

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Tomesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

478

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Paun NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

479

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Vladiceni NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

480

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Ciurea NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

481

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Cornesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



482

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Uricani NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere cu 20km fata 

localitatea de introducere 

Cristesti

"erau cei mai multi iepuri"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

483

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Visan NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere grupuri compacte de vizuini

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

484

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Cetatuia NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere grupuri compacte de vizuini

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

485

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Galata NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere grupuri compacte de vizuini

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

486

Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1946 Iasi, Bosia NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

ANCB, Fond MCN, 

Dos.502/1946,f.230

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere intentionata "in numar foarte mare"

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

487

 Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Golaesti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti
densitati maxime

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

488

 Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Petresti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti
NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

489

 Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950 Iasi, Bosia NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
fara citari

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti
densitati maxime

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

490

 Geacu, S. (2018) ‘“Oryctolagus cuniculus” in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950’, in 

Vertebratele Romqniei in perioada 1940-1950, p. 102.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus L. 01/01/1950

Iasi, Padurea 

Aroneanu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

ciatre Obreja, d'Albon(1950)

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

extindere din localitatea de 

introducere Cristesti

s-a extins, ajungand chiar in 

cimitirul "Eternitatea", Iasi

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA

pagube in 

pepiniera 

silvica

pagube in pepiniera 

silvica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

citare Obreja, d'Albon 

(1950)

491

IGNAT A. E.,  C. ION, 2010-  The actual status of the 

avifauna from Cârja-Mața-Rădeanu ponds. Analele 

Științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, s. Biologie 

animală, Tom LVI:  -157-172.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2002

Lacuri Cârja-

Mața-Rădeanu, 

judet Galati

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

 lucrăre publicata referitoare 

la specie documentat în 

România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA specie comua

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

Date originale din România NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

492

CUZIC,V., 2004-Catalogul colecției științifice de păsări 

naturalizate a Muzeului de Științele Naturii “Delta 

Dunării” (I.C.E.M. Tulcea). Delta Dunării, vol. II:209-

222, Tulcea

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1980

Letea, Delta 

Dunarii, judetul 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

493

CUZIC,V., 2004-Catalogul colecției științifice de păsări 

naturalizate a Muzeului de Științele Naturii “Delta 

Dunării” (I.C.E.M. Tulcea). Delta Dunării, vol. II:209-

222, Tulcea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966

Partizani, Delta 

Dunarii, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

specii 

autohtone

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

494

PAPADOPOL, A., 1989 – L’avifaune de la zone des 

cours inférieurs des rivières Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, 

et de leurs affluents (Roumanie); dynamique saisonnière 

et aspects écologiques. Travaux du Muséum d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 30: 317 - 334

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/03/1961

Căscioarele, jud. 

Giurgiu
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicată Dispersie naturală secundară NA specie comună 

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competiție cu 

speciile 

autohtone

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

495

BAZILESCU,E. C. SORESCU, M. 

CRUCE,.M.POPESCU, 1980-Catalogul sistematic al 

colecțiilor de vertebrate din Muzeul Olteniei,Studii și 

Comunicări, Muzeul olteniei, Craiova,vol.3: 311-401.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/04/1960

Cobia-Segarcea, 

jud. Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA
competitie cu 

speciile autohtone
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau 

prezența în anumite colecții 

publice a unor exemplare 

colectate în momentul 

semnalării)

496

MUNTEANU, D., 1980-1981 –Observaţii ornitologice în 

Câmpia Tisei (Dudeştii vechi-Zerind). Nymphaea. Folia 

naturae Bihariae. Oradea, 8-9: 503-510.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 09/07/1978 Zerind, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA bine reprezentata numeric

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

497

KORODI GÁL, I., 1974- Observaţii asupra păsărilor din 

Munţii Apuseni, Muzeul Ţării Crişurilor. Nymphaea, 

Culegere de studii şi materiale, Vol 2: 71-108.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/05/1968 Săcuieu, jud. Cluj 46,823,570 22,878,685 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

498

PETRESCU, A., J. BERES, 1997– Ornithological 

remarks in the basins of Iza and Săpânţa and the 

Biosphere Reserve Pietrosul Rodnei, Maramureş 

(Romania), in 1995 – 1996. Travaux du Muséum national 

d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 39: 379 – 400.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/07/1995

Bârsana, jud. 

Maramureș
47,810,009 24,062,118 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

colonizat in 1976 in Maramureș

competitie cu 

speciile 

autohtone

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

499

Papadopol, A. (1975). Contributions à la connaissance de 

l’avifaune du district Vaslui. Travaux du Muséum 

d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 16: 249 -264

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/10/1963 Bahnari,  Vaslui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA
specie comuna remarcabila, 

specificatia autorului

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Date originale din 

România
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

500

Papadopol, A.(1985). Nouvelles contributions à la 

connaissance de l’avifaune de la zone de Mostiştea (entre 

les localites Brăneşti – Fundulea – Mănăstirea – 

Dorobanţu) (II). Travaux du Muséum d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 27: 305 - 316.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/07/1984

Dorobanţu, 

Călăraşi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

501

Papadopol, A.(1980). L’avifaune de la zone du complexe 

forestier et lacustre de Snagov (Roumanie). Travaux du 

Muséum d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 22: 495 – 

522.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 06/08/1954 Bălteni, Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA specie comuna

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA



502

Bănărescu P, I Telcean, T Nalbant, Á Harka, M. C. 

(1999). The fish fauna of the River Somes/Szamos Basin. 

In Tiscia Monograph Series, The Somes/Szamos River 

Valley (pp. 249–268). http://acta.bibl.u-

szeged.hu/10179/1/tiscia_mono_003_249-268.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1992

L. Tarniţa pe 

Someşul Cald
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Probabil introdus de către 

pescari
NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Datele sugerează statut C3 pentru 

locul şi momentul respectiv
NA NA NA NA NA

503

Bănărescu P, I Telcean, T Nalbant, Á Harka, M. C. 

(1999). The fish fauna of the River Somes/Szamos Basin. 

In Tiscia Monograph Series, The Somes/Szamos River 

Valley (pp. 249–268). http://acta.bibl.u-

szeged.hu/10179/1/tiscia_mono_003_249-268.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/1996

Lunca Someşului, 

Pomi, 

baltă/belciug al 

râului 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

504

Papadopol, A.(1980). L’avifaune de la zone du complexe 

forestier et lacustre de Snagov (Roumanie). Travaux du 

Muséum d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 22: 495 – 

522.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 04/04/1961

Lacul Snagov, 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competiție cu 

speciile 

autohtone 

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

505

Bănărescu P, I Telcean, T Nalbant, Á Harka, M. C. 

(1999). The fish fauna of the River Somes/Szamos Basin. 

In Tiscia Monograph Series, The Somes/Szamos River 

Valley (pp. 249–268). http://acta.bibl.u-

szeged.hu/10179/1/tiscia_mono_003_249-268.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

Lunca Someşului, 

Pomi, canal unit 

cu râul

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA
Prima semnalare în RO în 

baz. Someş
"câteva exemplare"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

506

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1962 Cefa, eleştee NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - 

contaminare

Introdus la Cefa cu puiet de 

alte ciprinide

Punct de pornire pentru 

răspândirea ulterioară în 

bazinul Crişului/Crişurilor

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

507

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1994

R. Crişul Repede 

aval de baraj 

Tileagd

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

508

Papadopol A. (1982). Considérations sur la dynamique 

autumnale et hivernale des oiseaux des zones centrales, 

d’est et de nord – ouest de l’Olténie (Roumanie). Travaux 

du Museum d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 24:  

189 - 202.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/04/1960

pădurea Cobia,  

Segarcea, Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Pozitiv: importanta 

cinegetica

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

fazaneria Cobia NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

509

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1994

R. Crişul Repede 

la Cheresig
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

510

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1994

R. Crişul Negru la 

Tinca
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

511

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1994

R. Crişul Negru la 

Tămaşda
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

512

Papadopol A. (1982). Considérations sur la dynamique 

autumnale et hivernale des oiseaux des zones centrales, 

d’est et de nord – ouest de l’Olténie (Roumanie). Travaux 

du Museum d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 24:  

189 - 202.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/02/1978 pădurea Saru, Olt NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

nu sunt mentiuni NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone de 

fasianidae

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

513

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1994

R. Crişul Alb la 

Almaş
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

514

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1994

R. Crişul Alb la 

Ineu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

515

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1995

R. Crişul Repede 

aval de baraj 

Tileagd

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

516

Petru M. Bănărescu, Ilie Telcean, Petru Bacalu, Akos 

Harka, W. S. (1997). The fish fauna of the Criş/Körös 

river basin. In Tiscia monograph series: The Criş/Körös 

Rivers’ Valleys (pp. 301–325). 

http://folyok.adatbank.transindex.ro/pdf/23 - Banarescu, 

Telcean, et al.PDF

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1994

Bălţi în tot 

bazinul 

Crişului/Crişurilor

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
"mai degrabă abundent" 

("rather abundant")

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

517

Ureche Dorel, U. C. (2018). STUDY OF FISH 

COMMUNITIES IN THE SIRET RIVER, AND SOME 

TRIBUTARIES (BACAU - RACACIUNI SECTION, 

2012-2016). INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM”FUNCTIONAL ECOLOGY OF 

ANIMALS”, 479–481. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/479-

481_0.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2012

R. Siret între 

Bacău şi 

Răcăciuni, 

afluenţi ce se 

varsă în acest 

sector

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele furnizate de autori sunt 

insuficiente, statutul E poate fi 

estimat din alte date

NA NA NA NA NA

518

Ureche Dorel, U. C. (2018). STUDY OF FISH 

COMMUNITIES IN THE SIRET RIVER, AND SOME 

TRIBUTARIES (BACAU - RACACIUNI SECTION, 

2012-2016). INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM”FUNCTIONAL ECOLOGY OF 

ANIMALS”, 479–481. 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/479-

481_0.pdf

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2012

R. Siret între 

Bacău şi 

Răcăciuni, 

afluenţi ce se 

varsă în acest 

sector

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele furnizate de autori sunt 

insuficiente, statutul E poate fi 

estimat din alte date

NA NA NA NA NA
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Năstase, A., Țiganov, G., Cernișencu, I., Despina, C., 

Burada, A., Seceleanu-Odor, D., Spiridon, C., Ibram, O., 

Tudor, M.I., T., & M. (2018). STUDY OF FISH 

FAUNA AND NATURAL FISH PRODUCTIVITY IN 

HOLBINA 1 ECOLOGICAL RECONSTRUCTION 

AREA, PART OF WETLAND DANUBE DELTA. In P. 

Gastescu, P., Bretcan (Ed.), Water resources and 

wetlands, 4th International Conference Water resources 

and wetlands (pp. 271–278). 

https://www.limnology.ro/wrw2018/Proceedings/36_Nasta

se.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2016

Aria de 

reconstrucţie 

ecologică Holbina 

1, Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Valori moderate ale 

indicilor ecologici

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Năstase, A., Țiganov, G., Cernișencu, I., Despina, C., 

Burada, A., Seceleanu-Odor, D., Spiridon, C., Ibram, O., 

Tudor, M.I., T., & M. (2018). STUDY OF FISH 

FAUNA AND NATURAL FISH PRODUCTIVITY IN 

HOLBINA 1 ECOLOGICAL RECONSTRUCTION 

AREA, PART OF WETLAND DANUBE DELTA. In P. 

Gastescu, P., Bretcan (Ed.), Water resources and 

wetlands, 4th International Conference Water resources 

and wetlands (pp. 271–278). 

https://www.limnology.ro/wrw2018/Proceedings/36_Nasta

se.pdf

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2016

Aria de 

reconstrucţie 

ecologică Holbina 

1, Delta Dunării, 

jud. Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Valori moderate ale 

indicilor ecologici

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

521

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Socodor, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

competitie cu 

speciile autohtone
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

522

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Cefa,Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA NA

523

Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/3/2014

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

Valea lui Mihai, 

Pârâul Morii

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Specia este considerată 

numeroasă în zonă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

524

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Săldăbagiu, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

525

Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/3/2014

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

balta Simian

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

526

Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva NA

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

pădurea Urziceni, 

baltă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Date originale din România NA NA NA NA NA

527

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Tinca, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva NA

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

pădurea Urziceni, 

curs de apă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

529

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Cheșereu, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

NA

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/3/2014

Aval de balta 

Silindru
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

531

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Săcuieni, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA
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Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/3/2014

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

balta Simian

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus NA

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

pădurea Urziceni, 

curs de apă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Telcean, I. C., Cupşa, D., Sas-Kovács, I., Cicort-Lucaciu, 

A. Ş., & Covaciu-Marcov, S. D. (2014). Some data upon 

the fish fauna from Carei Plain natural protected area 

obtained with herpetological methods. North-Western 

Journal of Zoology, 10(March), S135–S140. 

http://www.biozoojournals.ro/nwjz/content/v10s1/nwjz_14

0401_Telcean.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/3/2014

ROSCI0020 

Câmpia Careiului, 

Scărişoara Nouă, 

curs de apă spre 

graniţă

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1966-

01/01/1969
Ineu, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

536

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Curtuișeni, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

537

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Tarcea, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

538

Costiniuc, Cătălin, D., & Gorgan, L. D. (2004). 

RESEARCHES ABOUT TANSA – BELCESTI 

LAKE’S IHTIOFAUNA. Analele Ştiinţifice Ale 

Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi, s. Biologie Animală, L, 

215–221. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/200

4/23-2004.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 15/10/2003

Lacul Tansa-

Belceşti, jud. Iaşi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 0,20 ex/100m2

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

539

Kováts L. (1970). Observaţii avifaunistice în zona 

Crişurilor între anii 1966-1969. Caiet de Comunicări. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea: 125-131.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1966 Adoni, Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA NA

540

Costiniuc, Cătălin, D., & Gorgan, L. D. (2004). 

RESEARCHES ABOUT TANSA – BELCESTI 

LAKE’S IHTIOFAUNA. Analele Ştiinţifice Ale 

Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi, s. Biologie Animală, L, 

215–221. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/200

4/23-2004.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 15/10/2003
Lacul Tansa-

Belceşti, jud. Iaşi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 0,43 ex/100m2

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

541

Costiniuc, C. D., Stoica, D., & Nechita, A. M. (2007). 

RESEARCHES ABOUT NEGRENI LAKE’S 

IHTIOFAUNA. Analele Ştiinţifice Ale Universităţii „Al. I. 

Cuza” Iaşi, s. Biologie Animală, LIII, 67–72. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/200

7/08-2007.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2004

Lacul de 

acumulare 

Negreni, r. Başeu, 

jud. Botoşani

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 3,04 ex/100m2

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

542

Costiniuc, C. D., Stoica, D., & Nechita, A. M. (2007). 

RESEARCHES ABOUT NEGRENI LAKE’S 

IHTIOFAUNA. Analele Ştiinţifice Ale Universităţii „Al. I. 

Cuza” Iaşi, s. Biologie Animală, LIII, 67–72. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/200

7/08-2007.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2004

Lacul de 

acumulare 

Negreni, r. Başeu, 

jud. Botoşani

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 0,65 ex/100m2

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

543

Ureche, D., & Ureche, C. (2017). RESEARCH 

REGARDING THE FISH COMMUNITIES IN 

DRINCEA , BALASAN , AND DESNATUI (DANUBE 

TRIBUTARIES, ROMANIA). Universitatea “Vasile 

Alecsandri” Din Bacău, Studii Şi Cercetări, Biologie, 

26(2), 90–94. 

http://pubs.ub.ro/dwnl.php?id=SCSB201702V26S01A001

2

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2007

R. Balasan, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA frecvenţă 100%

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

544

Cojocaru, C. (2003). RESEARCH ABOUT 

ICHTHYOPARASITOFAUNA OF BANAT REGION. 

Annals of West University of Timişoara, Ser. Biology, 

V–VI, 113–120. 

https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2001

Canal irigaţii 

Giroc-Chişoda, 

jud. Timiş

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

trematodul 

Clinostomum 

complanatum

NA NA NA NA

545

Cojocaru, C. (2003). RESEARCH ABOUT 

ICHTHYOPARASITOFAUNA OF BANAT REGION. 

Annals of West University of Timişoara, Ser. Biology, 

V–VI, 113–120. 

https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2001

Canal irigaţii 

Giroc-Chişoda, 

jud. Timiş

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Purtător de 

diverşi paraziţi 

(ciliate, 

trematode, 

nematode)

NA NA NA NA

546

Cojocaru, C. (2003). RESEARCH ABOUT 

ICHTHYOPARASITOFAUNA OF BANAT REGION. 

Annals of West University of Timişoara, Ser. Biology, 

V–VI, 113–120. 

https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2001

R. Bega, cart. 

Crişan, 

Timişoara, şi/sau 

bazinele de peşte 

de aici

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA

547

Cojocaru, C. (2003). RESEARCH ABOUT 

ICHTHYOPARASITOFAUNA OF BANAT REGION. 

Annals of West University of Timişoara, Ser. Biology, 

V–VI, 113–120. 

https://biologie.uvt.ro/annals/fullaccess/V_VI_113-120.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2001

Lac acumulare 

Sacoşu Turcesc, 

jud. Timiş

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Date originale din România

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA



548

van Kleunen, A. and Lemaire, A. J. J. (2014-2015) A risk 

assessment of Mandarin Duck (Aix galericulata) in the 

Netherlands, Animal Biodiversity and Conservation.

Aix galericulata Aix galericulata 01/01/2014 Olanda NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publica scrisa de 

experti in specii invazive

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Se mentioneaza eliberarea 

intentionata in anumite 

parcuri in anul 

1970(OLANDA). Apoi s-a 

raspandit prin transportarea 

acesteia prin balti private ca 

specie ornamentala.

NA

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

Se mentioneaza ca :odata cu 

interzicerea taierii aripilor pasarilor 

ornamentale la nivel european , 

probabilitatea de scapare in 

salbaticie a exemplarelor va fi 

foarte mare. La nivel national in 

Olanda , specia si-a marit arealul de 

distributie cu 511% intre anii 1973-

1977 si 1992-1994, iar intre anii 

1973-1977 si 1998-2000 cu 1914%.

Se 

mentioneaza 

competitia pe 

nisa de 

cuibarire(scorb

uri), pe nisa 

trofica 

(consumul de 

nevertebrate 

pe timp de 

vara, 

semintelor 

copacilor pe 

timp de 

iarna). 

Hibridizarea(p

roblematica) 

putin 

probabila se 

mentionaza de 

asemenea.  In 

concluzie se 

mentioneaza o 

prababilitate 

mica de 

impact 

ecologic 

negativ avand 

in vedere  ca 

majoritatea 

populatiilor 

NA

Se mentioneaza ca 

pasarile limicole 

salbatice sunt 

purtatoare de diferiti 

patogeni. 

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

549

Gache, C. (2005). Ornithological aspects on the swamp 

Herghelie – Mangalia (Romania), Sc. Annals. of  DDI . 

vol. 11, p. 20 - 26 , Ed. Tehnica, Bucuresti, România. 

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1998

Mlalstina 

Hergheliei, 

Mangalia, 

jud.Constanta

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

550

Ardelean, G., Beres, I. (2000)  Fauna de vertebrate a 

Maramureşului. Editura Dacia. Cluj –Napoca (378 pag): 

127-129

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1968

Valea Tisei, 

Săpânța , 

Maramures

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Fazanul a fost observat in 

Maramures din anul 1968  

pe valea Tisei intre S[p\n'a 

si Campulung de Tisa

Fazanul apare in 

Maramures din anul 1972 

cu un efectiv nesemnificativ 

de 10 exemplare, in 1988 

avea un efectiv de 285 

exemplare.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

In Maramures fazanul a intrat 

spontan din aval de valea Tisei, in 

zavoiul Tisei, din exemplare 

provenite din colonizarile din 

Ucraina, in aval de Teceul Mic

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

551
Ardelean, G., Beres, I. (2000)  Fauna de vertebrate a 

Maramureşului. Editura Dacia. Cluj –Napoca : 159

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1968

Valea Tisei, 

Câmpulung de 

Tisa Maramures

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

Fazanul a fost observat in 

Maramures din anul 1968  

pe valea Tisei intre S[p\n'a 

si Campulung de Tisa

Fazanul apare in 

Maramures din anul 1972 

cu un efectiv nesemnificativ 

de 10 exemplare, in 1988 

avea un efectiv de 285 

exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

In Maramures fazanul a intrat 

spontan din aval de valea Tisei, in 

zavoiul Tisei, din exemplare 

provenite din colonizarile din 

Ucraina, in aval de Teceul Mic

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

552
Ardelean, G., Beres, I. (2000)  Fauna de vertebrate a 

Maramureşului. Editura Dacia. Cluj –Napoca : 159

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1997

Valea Izei, 

Bârsana, 

Maramures

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

Fazanul a fost observat in 

Maramures din anul 1968  

pe valea Tisei intre S[p\n'a 

si Campulung de Tisa

Fazanul apare in 

Maramures din anul 1972 

cu un efectiv nesemnificativ 

de 10 exemplare, in 1988 

avea un efectiv de 285 

exemplare

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

In Maramures fazanul a intrat 

spontan din aval de valea Tisei, in 

zavoiul Tisei, din exemplare 

provenite din colonizarile din 

Ucraina, in aval de Teceul Mic

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

553
Ardelean, G., Beres, I. (2000)  Fauna de vertebrate a 

Maramureşului. Editura Dacia. Cluj –Napoca : 159

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1997

Valea Izei, 

Strâmtura , 

Maramures

NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

Fazanul a fost observat in 

Maramures din anul 1968  

pe valea Tisei intre S[p\n'a 

si Campulung de Tisa

Fazanul apare in 

Maramures din anul 1972 

cu un efectiv nesemnificativ 

de 10 exemplare, in 1988 

avea un efectiv de 285 

exemplare.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

In Maramures fazanul a intrat 

spontan din aval de valea Tisei, in 

zavoiul Tisei, din exemplare 

provenite din colonizarile din 

Ucraina, in aval de Teceul Mic

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA NA

554
Ardelean, G., Beres, I. (2000)  Fauna de vertebrate a 

Maramureşului. Editura Dacia. Cluj –Napoca : 159

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1997

Valea Marei,  

Desești , 

Maramures

NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

Fazanul a fost observat in 

Maramures din anul 1968  

pe valea Tisei intre S[p\n'a 

si Campulung de Tisa

Fazanul apare in 

Maramures din anul 1972 

cu un efectiv nesemnificativ 

de 10 exemplare, in 1988 

avea un efectiv de 285 

exemplare.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

In Maramures fazanul a intrat 

spontan din aval de valea Tisei, in 

zavoiul Tisei, din exemplare 

provenite din colonizarile din 

Ucraina, in aval de Teceul Mic

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix 

specificat de 

autor

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

555

Ardelean, G., Beres, I. (2000)  Fauna de vertebrate a 

Maramureşului. Editura Dacia. Cluj –Napoca (378 pag): 

127-129

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/11/1972-

01/11/1973 

malul Crisului 

Repede, Săbolciu, 

Bihor

NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

fazanul a fost colonizat pe 

la sfarsitul secolului al 

XVIII-lea in Campia Tisei si 

Banat

sezon hiemal F=86%, sezon 

prevernal F=85%, sezon 

vernal F=75%, sezon 

serotinal F=43%

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Fazanul este larg raspandit in 

Romania in urma colonizărilor 

facute prin eliberarea puilor  de 

fazan din fazanerii in habitate 

favorabile

competitie cu 

speciile 

autohtone, are 

aceeași nișa 

trofică cu 

potarnichea, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

556
Kiss, J. B. (1994). Gîsca de Nil în apropierea Tulcei. 

Anal. Stiinţ. Ale Inst. Delta Dunării, 3, 111–112. 

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiaca 21/09/1990

Somova, jud. 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Exemplar împușcat, 

examinat de autor

Facilitarea dispersiei 

naturale - constituire de 

coridoare

Specie accidentală, 

provenită din populații 

alogene din Europa

specie accidentală

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Există populații alogene în Europa NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

557

Kováts L., (1977) Cercetări cantitative şi calitative 

efectuate asupra păsărilor pe malul Crişului Repede între 

localităţile Săbolciu şi Fughiu. Nymphaea, 5:453-481. 

Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/11/1972-

01/11/1973 

malul Crisului 

Repede,  Fughiu, 

Bihor

NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, are 

aceeași nișa 

trofică cu 

potarnichea, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

558

Menchetti, M., Mori, E., & Angelici, F. M. (2016). 

Effects of the Recent World Invasion by Ring- Necked 

Parakeets Psittacula krameri. In F. M. Angelici (Ed.), 

Problematic Wildlife: A Cross-Disciplinary Approach (pp. 

1–603). Springer International Publishing Switzerland. 

Psittacula krameri Psittacula krameri NA
Europa si alte 

continente
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Articol referitor la impactul 

speciei alogene in general

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Specie alogenă, cu impact crescut 

asupra speciilor autohtone de floră 

și faună

Specie 

agresivă și 

competitivă 

cu fauna 

locală pentru 

resurse de 

hrană, 

teritoriu și 

locuri de 

cuibărit

Specie care în 

număr mare, poate 

ataca livezi și 

produce daune 

economice

Pot fi rezervoare de 

patogeni: Chlamydia 

psittaci, virusul H9N2 

s.a. Locurile de 

cuibărit pot genera 

poluare fonică

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA



559

Conete, D., R.Gava, A. Mestecăneanu,(2008). Statutul de 

protecție al păsărilor din zona Lacurilor de acumulare de 

pe râul Argeș. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 3: 68-75

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/2008
Golesti, Arges NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Prin populări si expnsiune 

pe cale naturală, specia este 

prezenta astazi in cea mai 

mare aprte a zonei colinare 

si de campie si in 

depresiunile de la poalele 

Carpatilor( Munteanu, 2008)

in sud era o specie 

frecventa, avand pe 

ansamblul unor fonduri de 

vanatoare o densitate medie 

de 10 fazani/km2.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Specie sedentara,  tendinta de 

eratism a pasarilor contribuie la 

extinderea ariei de raspandire a 

speciei din nucleele in care a fost 

introdusa.

competitie cu 

speciile 

autohtone, are 

aceeași nișa 

trofică cu 

potarnichea, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA NA

560

Kiss, J. B., Rékási, J., & Sterbetz, I. (1975). Date 

referitoare asupra hranei unor specii de păsări în nordul 

Dobrogei. Nymphaea, 3, 229–244.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/01/1972

Letea, Delta 

Dunării, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare științifică publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

561

Conete, D., R.Gava, A. Mestecăneanu,(2008). Statutul de 

protecție al păsărilor din zona Lacurilor de acumulare de 

pe râul Argeș. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 3: 68-75

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/2008
Pitesti, Arges NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Prin populări si expnsiune 

pe cale naturală

in sudul era o specie 

frecventa, avand pe 

ansamblul unor fonduri de 

vanatoare o densitate medie 

de 10 fazani/km2.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, are 

aceeași nișa 

trofică cu 

potarnichea, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

562

Conete, D., R.Gava, A. Mestecăneanu,(2008). Statutul de 

protecție al păsărilor din zona Lacurilor de acumulare de 

pe râul Argeș. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 3: 68-75

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/2008
Bascov, Arges NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA Date originale din România

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, are 

aceeași nișa 

trofică cu 

potarnichea, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

563

Conete, D., R.Gava, A. Mestecăneanu,(2008). Statutul de 

protecție al păsărilor din zona Lacurilor de acumulare de 

pe râul Argeș. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 3: 68-75

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/2008
Budeasa, Arges NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

2   Prin populări si 

expnsiune pe cale naturală
NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Specie sedentara,  tendinta de 

eratism a pasarilor contribuie la 

extinderea ariei de raspandire a 

speciei din nucleele in care a fost 

introdusa

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

564

Conete, D., R.Gava, A. Mestecăneanu,(2008). Statutul de 

protecție al păsărilor din zona Lacurilor de acumulare de 

pe râul Argeș. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 3: 68-75

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/2008
Valcele, Arges NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Prin populări si expnsiune 

pe cale naturală
Este larg raspandită in sudul 

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

565

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2012

R. Argeş la 

Budeasa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

18, 24, 32 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

566

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2012

R. Argeş la 

Bascov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

22, 28, 30 ex - 3 pescuiri; 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

567

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2012 R. Argeş la Piteşti NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

32, 37, 38 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

568

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2012 R. Argeş la Goleşti NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

18, 20, 30 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

569

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2012
R. Argeş la 

Budeasa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

95, 80, 90 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

570

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2012
R. Argeş la 

Bascov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

88, 97, 120 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

571

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2012 R. Argeş la Piteşti NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

35, 55, 80 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

572

Truţă, A., & Dumitru, R. (2015). RESEARCH ON 

ARGES RIVER FISH FAUNA IN BUDEASA-

GOLESTI AREA. Current Trends in Natural Sciences, 

4(8), 95–105. 

https://www.natsci.upit.ro/media/1541/paper-12.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2012 R. Argeş la Goleşti NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

42, 38, 78 ex (3 pescuiri); 

autorii consideră specia 

"eudominantă"

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

573

Alexe, V., Kiss J.B., Marinov, E. M.(2011). Preliminary 

data concerning ornithofauna of the Babadag lake area. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, vol 17:5-

10 

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/2008-

01/01/2009

Lacul Zebil, 

Tulcea
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

574

David, A. (2004). Păsările clocitoare din zonele Zăbala și 

Neruja (Muntii Vrancei). BIODIV-Publicație a CFMCB, 

nr. 1:46-56

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2003 Năruja, Vrancea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Prin populări si expnsiune 

pe cale naturală
NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone 

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

575

Petrescu A., I. Petrescu, N. Radulet, A. Iftime, C. Ban, 

2004- Date faunistice preliminare din zona viitorului Parc 

National “Defileul Jiului”. Oltenia, Studii şi Comunicări 

Ştiinţele Naturii, Muzeul Olteniei, Craiova, 20: 229 -240

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 05/07/2004

Bumbesti Jiu, 

Gorj
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA comuna, dar nu numeroasă

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

576

David, A., I. Coroiu (2005) Avifauna Văii Morii 

(Comuna Feleacu, Jud. Cluj). Scripta Ornithologica 

Romaniae. Cluj-Napoca, 2: 38-42

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1998-

01/01/2005
Feleacu, Cluj NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA



577

David, A .(2005). Avifauna din valea Mureșului între 

Ocna-Mureș și Gura de Arieș. Scripta Ornithologica 

Romaniae. Cluj-Napoca, 2: 132-136

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1998-

01/01/2005

Gura Arieșului, 

Alba
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Prin populări si expansiune 

pe cale naturală, specia este 

prezenta astazi in cea mai 

mare aprte a zonei colinare 

si de campie si in 

depresiunile de la poalele 

Carpatilor

NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

578

David, A .(2005). Avifauna din valea Mureșului între 

Ocna-Mureș și Gura de Arieș. Scripta Ornithologica 

Romaniae. Cluj-Napoca, 2: 132-136

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1998-

01/01/2005
Ocna-Mureș, Alba NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Specie sedentara,  tendinta de 

eratism a pasarilor contribuie la 

extinderea ariei de raspandire a 

speciei din nucleele in care a fost 

introdusa.

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

579

MOGA, I. C., 2005b- Study on the avifaunaof the 

Mediaș Plateau. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 2: 26- 37

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/03/2005 Biertan, Sibiu NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

580

MOGA, I. C., 2005b- Study on the avifaunaof the 

Mediaș Plateau. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 2: 26- 37

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/03/2005 Moșna, Sibiu NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

NA

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

581

MOGA, I. C., 2005b- Study on the avifaunaof the 

Mediaș Plateau. Scripta Ornithologica Romaniae. Cluj-

Napoca, 2: 26- 37

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/03/2005 Apoș, Sibiu NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA
competitie cu 

speciile autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Pozitiv: importanta 

cinegetica

582

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva NA

Canalul colector 

al Crişurilor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

583

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva NA

Eleşteele de la 

Cefa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

584

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus NA
Canalul colector 

al Crişurilor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

585

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus NA
Eleşteele de la 

Cefa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA

Autorul presupune că specia 

a pătruns în eleştee din 

canale

NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

586

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus NA

Canalul colector 

al Crişurilor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originle din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

587

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus NA

Eleşteele de la 

Cefa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA
După autor specia a pătruns 

în eleştee din canale
NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

588

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Ameiurus melas Ictalurus melas NA
Canalul colector 

al Crişurilor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

589

Telcean, I. (2010). NOTĂ ASUPRA IHTIOFAUNEI 

CANALULUI COLECTOR AL CRIŞURILOR ŞI A 

BĂLŢILOR ÎNVECINATE. Ocrotirea Naturii, 46, 

119–122. 

https://acad.ro/comisiiAR/revCMN/OcrotireaNaturii-

cuprins.pdf

Ameiurus melas Ictalurus melas NA
Eleşteele de la 

Cefa
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA
După autor specia a pătruns 

în eleştee din canale
NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

590

IMECS István, NAGY András Attila, L. H. (2014). 

NATURA 2000 SITE PROPOSAL BASED ON FISH 

SPECIES IN OLTENIA REGION (SOUTHERN 

ROMANIA). Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Şi 

Comunicări. Ştiinţele Naturii, 2, 236–240. 

http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/30_2/33_Imecs_pp236

-240.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 6/7/2010

R. Jiu (amonte şi 

aval de Tg. Jiu)
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

591

IMECS István, NAGY András Attila, L. H. (2014). 

NATURA 2000 SITE PROPOSAL BASED ON FISH 

SPECIES IN OLTENIA REGION (SOUTHERN 

ROMANIA). Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Şi 

Comunicări. Ştiinţele Naturii, 2, 236–240. 

http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/30_2/33_Imecs_pp236

-240.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 6/7/2010

R. Bistriţa (afl. al 

Jiului), jud. Gorj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

592

IMECS István, NAGY András Attila, L. H. (2014). 

NATURA 2000 SITE PROPOSAL BASED ON FISH 

SPECIES IN OLTENIA REGION (SOUTHERN 

ROMANIA). Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Şi 

Comunicări. Ştiinţele Naturii, 2, 236–240. 

http://biozoojournals.ro/oscsn/cont/30_2/33_Imecs_pp236

-240.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 6/7/2010
R. Bistriţa (afl. al 

Jiului), jud. Gorj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

593

Ardelean, D. I. (2013). MODIFICATIONS IN THE 

QUANTITATIVE STRUCTURE OF BARCĂU 

RIVER’S FISH FAUNA UNDER ANTHROPOGENIC 

PRESSURE. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria 

Ştiinţele Vieţii, 23(2), 209–222. 

http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/23-2013/23-2-

2013/SU23-2-2013-ArdeleanD2.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 6/7/2010

R. Barcău, 

amonte de 

Marghita

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



594

Ardelean, D. I. (2013). MODIFICATIONS IN THE 

QUANTITATIVE STRUCTURE OF BARCĂU 

RIVER’S FISH FAUNA UNDER ANTHROPOGENIC 

PRESSURE. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria 

Ştiinţele Vieţii, 23(2), 209–222. 

http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/23-2013/23-2-

2013/SU23-2-2013-ArdeleanD2.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 6/7/2010

R. Barcău, aval 

de Marghita
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

595

Ardelean, D. I. (2013). MODIFICATIONS IN THE 

QUANTITATIVE STRUCTURE OF BARCĂU 

RIVER’S FISH FAUNA UNDER ANTHROPOGENIC 

PRESSURE. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria 

Ştiinţele Vieţii, 23(2), 209–222. 

http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/23-2013/23-2-

2013/SU23-2-2013-ArdeleanD2.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 6/7/2010

R. Barcău la 

Roşiori
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

596

Ardelean, D. I. (2013). MODIFICATIONS IN THE 

QUANTITATIVE STRUCTURE OF BARCĂU 

RIVER’S FISH FAUNA UNDER ANTHROPOGENIC 

PRESSURE. Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria 

Ştiinţele Vieţii, 23(2), 209–222. 

http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/23-2013/23-2-

2013/SU23-2-2013-ArdeleanD2.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 6/7/2010

R. Barcău la 

Roşiori
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

597

STAVRESCU-BEDIVAN, M.-M., Teodor AIOANEI, 

F., & VASILE SCAETEANU, G. (2017). Length-

Weight Relationships and Condition Factor of 11 Fish 

Species From the Timis River, Western Romania. The 

Journal “Agriculture and Forestry,” 63(4), 281–285. 

https://doi.org/10.17707/agricultforest.63.4.27

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/10/2014

R. Timiş între 

Lugoj şi Grăniceri
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

598

Szombath, Z., 2010- The ornithological collection of the 

Mureș County Museum, Natural Science Branch. 

Marisia, Studii și Materiale. Științele Naturii. Muzeul 

Județean Mureș, 29-30: 117-154. Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/031978 Săbed, Mures NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

599

STAVRESCU-BEDIVAN, M.-M., Teodor AIOANEI, 

F., & VASILE SCAETEANU, G. (2017). Length-

Weight Relationships and Condition Factor of 11 Fish 

Species From the Timis River, Western Romania. The 

Journal “Agriculture and Forestry,” 63(4), 281–285. 

https://doi.org/10.17707/agricultforest.63.4.27

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/10/2014
R. Timiş între 

Lugoj şi Grăniceri
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Date originale din România NA NA NA NA NA

600

Szombath, Z. (2010).The ornithological collection of the 

Mureș County Museum, Natural Science Branch. 

Marisia, Studii și Materiale. Științele Naturii. Muzeul 

Județean Mureș, 29-30: 117-154. Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/08/1984; 

20/10/1988 
Râciu, Mureș NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

601

STAVRESCU-BEDIVAN, M.-M., Teodor AIOANEI, 

F., & VASILE SCAETEANU, G. (2017). Length-

Weight Relationships and Condition Factor of 11 Fish 

Species From the Timis River, Western Romania. The 

Journal “Agriculture and Forestry,” 63(4), 281–285. 

https://doi.org/10.17707/agricultforest.63.4.27

Ameiurus 

nebulosus
Ameiurus nebulosus 1/10/2014

R. Timiş între 

Lugoj şi Grăniceri
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

602

Szombath, Z. (2010).The ornithological collection of the 

Mureș County Museum, Natural Science Branch. 

Marisia, Studii și Materiale. Științele Naturii. Muzeul 

Județean Mureș, 29-30: 117-154. Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/07/1969 Văleni , Mureș NA NA      WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA      

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA      

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

603

Stavrescu-Bedivan, M. M., Popa, O. P., & Popa, L. O. 

(2014). Infestation of lernaea cyprinacea (Copepoda: 

Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems. 

https://doi.org/10.1051/kmae/2014024

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2008

L. Moara 

Domnească, jud. 

Ilfov

46°43'56''N 27°44'41''E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA

604

Szombath, Z. (2011). Systematic check list for the 

collection of birds partial skeletons in Mureș County 

Museum, Natural Science Department. Marisia, Studii și 

Materiale. Științele Naturii. Muzeul Județean Mureș, 31: 

83-94. Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/12/1971 Turimia , Mureș NA      NA      WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

 Prin populări si expansiune 

pe cale naturală    
NA      

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

605

Stavrescu-Bedivan, M. M., Popa, O. P., & Popa, L. O. 

(2014). Infestation of lernaea cyprinacea (Copepoda: 

Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems. 

https://doi.org/10.1051/kmae/2014024

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2008

L. Moara 

Domnească, jud. 

Ilfov

46°43'56''N 27°44'41''E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA

606

Szombath, Z. (2011). Systematic check list for the 

collection of birds partial skeletons in Mureș County 

Museum, Natural Science Department. Marisia, Studii și 

Materiale. Științele Naturii. Muzeul Județean Mureș, 31: 

83-94. Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 23/01/1983 Morești, Mureș NA      NA      WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

607

Stavrescu-Bedivan, M. M., Popa, O. P., & Popa, L. O. 

(2014). Infestation of lernaea cyprinacea (Copepoda: 

Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems. 

https://doi.org/10.1051/kmae/2014024

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2008

L. Brateş, jud. 

Galaţi
45°28'59''N 28°4'13''E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA

608

Szombath, Z. (2011). Systematic check list for the 

collection of birds partial skeletons in Mureș County 

Museum, Natural Science Department. Marisia, Studii și 

Materiale. Științele Naturii. Muzeul Județean Mureș, 31: 

83-94. Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 05/02/1963

 Târgu Mureș , 

Mureș
NA NA       WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

609

Stavrescu-Bedivan, M. M., Popa, O. P., & Popa, L. O. 

(2014). Infestation of lernaea cyprinacea (Copepoda: 

Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems. 

https://doi.org/10.1051/kmae/2014024

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2008
L. Brateş, jud. 

Galaţi
45°28'59''N 28°4'13''E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA

610

Stavrescu-Bedivan, M. M., Popa, O. P., & Popa, L. O. 

(2014). Infestation of lernaea cyprinacea (Copepoda: 

Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems. 

https://doi.org/10.1051/kmae/2014024

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/6/2008

L. Crapina, jud. 

Tulcea
45°22'24''N 28°14'42''E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA



611

Szombath, Z. (2012). The catalog of the bird oologic 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department Târgu-Mureș. Marisia, Studii și Materiale. 

Științele Naturii. Muzeul Județean Mureș, 32: 141-167. 

Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 07/01/1961     Acățari , Mureș   NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

612

Stavrescu-Bedivan, M. M., Popa, O. P., & Popa, L. O. 

(2014). Infestation of lernaea cyprinacea (Copepoda: 

Lernaeidae) in two invasive fish species in Romania, 

Lepomis gibbosus and Pseudorasbora parva. Knowledge 

and Management of Aquatic Ecosystems. 

https://doi.org/10.1051/kmae/2014024

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/6/2008
L. Crapina, jud. 

Tulcea
45°22'24''N 28°14'42''E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E

Poartă 

crustaceul 

parazit 

Lernaea 

cyprinacea

NA NA NA NA

613

Szombath, Z. (2012). The catalog of the bird oologic 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department Târgu-Mureș. Marisia, Studii și Materiale. 

Științele Naturii. Muzeul Județean Mureș, 32: 141-167. 

Târgu-Mureș.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/06/1960 Budiu Mic, Mureș NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

competitie cu speciile autohtone NA
Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

614

Grama, C. V, & Bud, I. (2009). Human Impact Upon the 

Distribution of Fish Species in Mures River Basin. 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Agriculture, 66(2), 

89–93. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:4107

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2004

R. Mureş - curs 

superior
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Probabil statut E deşi datele 

autorilor insuficiente
NA NA NA NA NA

615

Grama, C. V, & Bud, I. (2009). Human Impact Upon the 

Distribution of Fish Species in Mures River Basin. 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Agriculture, 66(2), 

89–93. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:4107

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2004

R. Mureş - curs 

mediu şi inferior
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Probabil statut E deşi datele 

autorilor insuficiente
NA NA NA NA NA

616

Grama, C. V, & Bud, I. (2009). Human Impact Upon the 

Distribution of Fish Species in Mures River Basin. 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine Cluj-Napoca - Agriculture, 66(2), 

89–93. https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:4107

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2004
R. Mureş - curs 

mediu şi inferior
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Probabil statut E deşi datele 

autorilor insuficiente
NA NA NA NA NA

617

Bănăduc, D., Mărginean, M., & Curtean-Bănăduc, A. 

(2013). Geographical and Human Impact Elements 

Influence on the Fish Fauna of the Olteţ River (Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(2), 9–44. https://doi.org/10.2478/trser-2013-

0018

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011

R. Olteţ, staţia 

O41
44.5338 N 23.9996 E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

618

Kohl, St. (1997). The avifauna of the Criş river. Tiscia 

Monograph Series 2,The Criş River Valley. 2: 367-

379.Târgu-Mureş

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1972- 

01/01/1996    

Vadu Crișului, 

Cluj      
NA          NA          WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Date originale din România Date originale din România

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Date originale din România

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

619

Kohl, St. (1997). The avifauna of the Criş river. Tiscia 

Monograph Series 2,The Criş River Valley. 2: 367-

379.Târgu-Mureş

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1972- 

01/01/1996    
Huedin, Cluj       NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

620

Kohl, St. (1997). The avifauna of the Criş river. Tiscia 

Monograph Series 2,The Criş River Valley. 2: 367-

379.Târgu-Mureş

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1972- 

01/01/1996    
Ateaș, Bihor NA          NA          WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA          NA          

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA          NA
competitie cu 

speciile autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

621

Bănăduc, D., Mărginean, M., & Curtean-Bănăduc, A. 

(2013). Geographical and Human Impact Elements 

Influence on the Fish Fauna of the Olteţ River (Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(2), 9–44. https://doi.org/10.2478/trser-2013-

0018

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011 R. Olteţ, staţia 47 N 44.3936 E 24.1121 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

622

Bănăduc, D., Mărginean, M., & Curtean-Bănăduc, A. 

(2013). Geographical and Human Impact Elements 

Influence on the Fish Fauna of the Olteţ River (Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(2), 9–44. https://doi.org/10.2478/trser-2013-

0018

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011
R. Olteţ, staţia 

O48
N 44.3715 E 24.1108 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

623

Bănăduc, D., Mărginean, M., & Curtean-Bănăduc, A. 

(2013). Geographical and Human Impact Elements 

Influence on the Fish Fauna of the Olteţ River (Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(2), 9–44. https://doi.org/10.2478/trser-2013-

0018

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011
R. Olteţ, staţia 

O55
N 44.2296 E 24.3978 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

624

Bănăduc, D., Mărginean, M., & Curtean-Bănăduc, A. 

(2013). Geographical and Human Impact Elements 

Influence on the Fish Fauna of the Olteţ River (Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(2), 9–44. https://doi.org/10.2478/trser-2013-

0018

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2011
R. Olteţ, staţia 

O56
N 44.2231 E 24.4359 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

625

Bănăduc, D., Mărginean, M., & Curtean-Bănăduc, A. 

(2013). Geographical and Human Impact Elements 

Influence on the Fish Fauna of the Olteţ River (Romania). 

Transylvanian Review of Systematical and Ecological 

Research, 15(2), 9–44. https://doi.org/10.2478/trser-2013-

0018

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2011

R. Olteţ, staţia 

O55
N 44.2296 E 24.3978 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

626

Ferdinant, Pricope; Ionut, Stoica; Bogdan, Vornicu; 

Klaus Werner, Battes; Dorel, U. (2011). Assessing the 

ecological status of the Moldova River by the European 

Fish Index (EFI+) and the Index of Biological Integrity 

(IBI). Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

20(2), 137–141. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=20112002

&vol=20&aid=3738

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 15/08/2003

România, Râul 

Moldova, amonte 

pod CFR Roman

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,2 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

627

Wilhelm, A. (2008). FAUNA IHTIOLOGICĂ A 

BAZINULUI RÂULUI TUR. Biharean Biologist 

Supplement, 91–109. 

http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v2s1/10.Wilhelm.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2002

R. Tur aval de 

baraj Călineşti-

Oaş, curs mediu, 

un afluent

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
În scădere de efectiv după o 

înmulţire masivă iniţială

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

628

Man, I., Fetscher P., Bobotan C. ( 2006 ) date 

preliminare privind avifauna din Rezervația naturală “Râul 

Tur” și Aria de Potecție Specială Avifaunistică “ 

Heleșteele de la Moftinu mic“ . Studii și Comunicări seria 

Științele Naturii, Satu-Mare, VII: 45-49. 

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/10/2005- 

01/03/2007

Helesteele Adrian 

si Bercu, 

Călinesti,  MM    

NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA          NA          

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA          

competitie cu 

speciile 

autohtone

competitie cu 

speciile autohtone
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA



629

Man, I., Fetscher P., Bobotan C. ( 2006 ) date 

preliminare privind avifauna din Rezervația naturală “Râul 

Tur” și Aria de Potecție Specială Avifaunistică “ 

Heleșteele de la Moftinu mic“ . Studii și Comunicări seria 

Științele Naturii, Satu-Mare, VII: 45-49. 

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/10/2005- 

01/03/2007

Moftinu Mic, 

Satu Mare
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

630

Wilhelm, A. (2008). FAUNA IHTIOLOGICĂ A 

BAZINULUI RÂULUI TUR. Biharean Biologist 

Supplement, 91–109. 

http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v2s1/10.Wilhelm.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2002

R. Tur aval de 

baraj Călineşti-

Oaş, curs mediu, 

afl. Egheru Mare 

un afluent

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

631

Ramona, Pintilieasa; Dorel, Ureche; Camelia, U. (2011). 

Status of the fish communities in the upper basin of River 

Mures in 2009. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 20(2), 158–165.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 24/08/2009

România, Râul 

Mureș, aval loc. 

Suseni

46.39.911 25.32.361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 1,67 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

632

Onea. N. (1995). Contribuții aduse la cunoșterea 

ornitofaunei din Insula Mică a Brăilei. Naturalia. Stud. şi 

cercet. Piteşti. Vol.1: 217-222.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1993

Insula Mica a 

Brailei
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA

Este larg raspandită in sudul 

si vestul tării, precum si in 

Transilvania ,Dobrogea si 

Delta Dunarii 

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone     

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

633

Györe, K., Józsa, V., Lengyel, P., & Gál, D. (2013). Fish 

faunal studies in the Körös river system. AACL Bioflux, 

6(1), 34–41. http://www.bioflux.com.ro/docs/2013.34-

41.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 16/08/2011

R. Crişul Negru la 

Tinca
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

634

Györe, K., Józsa, V., Lengyel, P., & Gál, D. (2013). Fish 

faunal studies in the Körös river system. AACL Bioflux, 

6(1), 34–41. http://www.bioflux.com.ro/docs/2013.34-

41.pdf

Ameiurus melas Ameiurus melas 16/08/2011
R. Crişul Alb la 

Chişineu-Criş
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

635

Hodor, C., M. Valcu, T. Draganoiu. (1998). Bird 

assemblage and avifauna  dynamics of the Comana Fish 

Farm, Giurgiu County, Romania. Analele Universitatii 

Bucuresti, Biologie. 47: 57-68

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/04/1997- 

01/12/1998
Comana, Giurgiu NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

636

Györe, K., Józsa, V., Lengyel, P., & Gál, D. (2013). Fish 

faunal studies in the Körös river system. AACL Bioflux, 

6(1), 34–41. http://www.bioflux.com.ro/docs/2013.34-

41.pdf

Ameiurus melas Ameiurus melas 16/08/2011
R. Crişul Alb la 

Ineu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

637

Ionuț, Stoica; Ferdinand, Pricope; Klaus Werner, B. 

(2011). The status of the fish communities from the 

Rivers Calu - Iapa, tributaries of the lower Bistrita River. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 20(2), 

151–157. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=20112002

&vol=20&aid=3740

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 26/07/2005

România, Râul 

Iapa, 0,5 km 

amonte 

confluența cu 

Bistrița

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,67 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

638

ARDELEAN Gavril, WILHELM Ákos Sándor, W. S. 

(2007). AZ ÉR (IER) FOLYÓ HALFAUNÁJÁNAK 

ÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

ÉRTÉKELÉSE ECOLOGICAL AND NATURE 

CONSERVATIONAL EVALUATION OF THE FISH 

FAUNA OF THE ÉR (IER) RIVER. Pisces Hungarici, II, 

11–19. http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici2.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2001 R. Ier NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Frecvenţă ridicată, stabil, 

subdominant

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

639

ARDELEAN Gavril, WILHELM Ákos Sándor, W. S. 

(2007). AZ ÉR (IER) FOLYÓ HALFAUNÁJÁNAK 

ÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

ÉRTÉKELÉSE ECOLOGICAL AND NATURE 

CONSERVATIONAL EVALUATION OF THE FISH 

FAUNA OF THE ÉR (IER) RIVER. Pisces Hungarici, II, 

11–19. http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici2.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 16/08/2011 R. Ier NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Frecvenţă relativ ridicată, 

specie accesorie, 

subdominantă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

640

ARDELEAN Gavril, WILHELM Ákos Sándor, W. S. 

(2007). AZ ÉR (IER) FOLYÓ HALFAUNÁJÁNAK 

ÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

ÉRTÉKELÉSE ECOLOGICAL AND NATURE 

CONSERVATIONAL EVALUATION OF THE FISH 

FAUNA OF THE ÉR (IER) RIVER. Pisces Hungarici, II, 

11–19. http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici2.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2001 R. Ier NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA

Frecvenţă relativ ridicată, 

specie accesorie, 

subdominantă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

641

Kiss  A., Neumann H. (1985). Observații ornitologice in 

perimetrul Lacului de acumulare Murani (județul Timiș). 

Ocrot. Nat.med. înconj. , 29 (2): 136-140. București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1980- 

01/01/1985        

Pădurea Pişchia, 

Pișchia , Timiș
NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Phasianus colchicus

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

642

ARDELEAN Gavril, WILHELM Ákos Sándor, W. S. 

(2007). AZ ÉR (IER) FOLYÓ HALFAUNÁJÁNAK 

ÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

ÉRTÉKELÉSE ECOLOGICAL AND NATURE 

CONSERVATIONAL EVALUATION OF THE FISH 

FAUNA OF THE ÉR (IER) RIVER. Pisces Hungarici, II, 

11–19. http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici2.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ameiurus nebulosus 1/1/2001 R. Ier NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Frecvenţă redusă, ocazional, 

subrecedent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

643

Kiss  A., Neumann H. (1985). Observații ornitologice in 

perimetrul Lacului de acumulare Murani (județul Timiș). 

Ocrot. Nat.med. înconj. , 29 (2): 136-140. București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1980- 

01/01/1985
Măgheruș, Timiș NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

  competitie cu 

speciile autohtone
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA

644

ARDELEAN Gavril, WILHELM Ákos Sándor, W. S. 

(2007). AZ ÉR (IER) FOLYÓ HALFAUNÁJÁNAK 

ÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 

ÉRTÉKELÉSE ECOLOGICAL AND NATURE 

CONSERVATIONAL EVALUATION OF THE FISH 

FAUNA OF THE ÉR (IER) RIVER. Pisces Hungarici, II, 

11–19. http://haltanitarsasag.hu/pisceshungarici2.pdf

Ameiurus melas Ameiurus melas 1/1/2001 R. Ier NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Frecvenţă redusă, ocazional, 

subdominant

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

645

Kiss  A., Neumann H. (1985). Observații ornitologice in 

perimetrul Lacului de acumulare Murani (județul Timiș). 

Ocrot. Nat.med. înconj. , 29 (2): 136-140. București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1980- 

01/01/1985        
Satchinez, Timiș NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA



646

Wilhelm, S., Wilhelm, A. S., & Ardelean, G. (2014). 

Ecological and nature conservational evaluation of the fish 

fauna of the Lăpuş river. Studia Universitatis Vasile 

Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii, 24(2), 245–250. 

http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/24-2014/24-2-

2014/SU24-2-2014- Wilhelm S..pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2003 R. Lăpuş NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Valori reduse ale indicilor 

ecologici

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

647

Wilhelm, S., Wilhelm, A. S., & Ardelean, G. (2014). 

Ecological and nature conservational evaluation of the fish 

fauna of the Lăpuş river. Studia Universitatis Vasile 

Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii, 24(2), 245–250. 

http://www.studiauniversitatis.ro/pdf/24-2014/24-2-

2014/SU24-2-2014- Wilhelm S..pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/1/2003 R. Lăpuş NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA
Valori reduse ale indicilor 

ecologici

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

648

Karina, Battes; Klaus Werner, Battes; Ionuț, S. (2005). 

The occurrence of zooplanktonic microcrustaceans in the 

diet of natural fish populations from Lake Stiucii (Natural 

Reserve, Cluj County). Scientific Studies and Researches, 

Series Biology, 10, 95–100. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2561

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 07/07/2004

România, Lacul 

Știucii, jud. Cluj 

(rezervație 

naturală)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA
2,7 ex/100 m liniari / 12 h 

(CPUE)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

649

Ionel Claudiu, Gavriloaie; Lotus, M. (2005). Preliminary 

data regarding reproductive behavior of pumpkinseed 

sunfish - Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) (Pisces, 

Centrarchidae). Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 10, 87–94. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2560

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/05/2005

România, 

București, Lacul 

Parcul Carol, 

Lacul Parcul Titan

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

650

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

România, Crișul 

Repede, amonte 

Aleșd

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

651

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Urvind

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

652

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Ineu

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

datele sugerează statul E NA NA NA NA NA

653

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Oșorhei, amonte 

Oradea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

654

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Sântandrei, aval 

Oradea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

655

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Tărian

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

656

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

amonte loc. Aleșd

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

657

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Urvind

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

658

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Ineu

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

659

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Oșorhei, amonte 

Oradea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



660

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Sântandrei, aval 

Oradea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

661

Ilie C., Telcean; Diana, Cupşa; Severus Daniel, Covaciu-

Marcov; Istvan, S. (2005). Study about the fish fauna 

changes in the organic polluted stretches of Crisul Repede 

River (Bihor County, Western Romania). Scientific 

Studies and Researches, Series Biology, 10, 83–86. 

http://pubs.ub.ro/?pg=revues&rev=scsb&num=200510&v

ol=10&aid=2559

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

România, Râul 

Crișul Repede, 

Tărian

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

662

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Sitna, Leorda
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (11 ex. în 

1995; 23 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

663

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Sitna, Todireni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (10 ex. în 

1995; 13 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

664

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Miletin, Copalău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (6 ex. în 

1995; 18 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

665

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Miletin, Șipote
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (1 ex. în 

1995; 6 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

666

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Bahlui, Cotnari
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (2 ex. în 

1995; 5 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

667

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Jijia, Hilișeu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (15 ex. în 

1995; 29 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

668

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Jijia, Dorohoi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (5 ex. în 

1995; 8 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

669

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Jijia, Dângeni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (19 ex. în 

1995; 25 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

670

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Jijia, Todireni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (126 ex. în 

1995; 98 ex. în 1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

671

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

România, Râul 

Jijia, Cristești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (21 ex. în 

1996)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

672

Grigore, Davideanu; Ana, D. (2000). The ihtyofauna of 

the Jijia River. Scientific Studies and Researches, Series 

Biology, 5, 225–229.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1995

România, Râul 

Jijia, Gura 

Bohotin

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA

Specie frecventă (91,67%), 

euconstantă și eudominantă 

în bazinul Jijiei (10 ex. în 

1995)

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

673

Klaus Werner, Battes; Ferdinant, Pricope; Dorel, Ureche; 

Claudiu, Tudorancea; Tunde, S. (2000). The monitoring 

of the fish fauna of the Crisul Repede River basin. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 5, 

243–259.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/09/1999

România, Râul 

Crișul Repede, 

Cheresig, aval 

Oradea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,15 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

674

Klaus Werner, Battes; Ferdinand, Pricope; Dorel, Ureche; 

Ionuț, Stoica; Dana, P. (2003). Prospective monitoring on 

fish communities from the Barlad catchment area. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 8, 

102–108.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/05/2003

România, Râul 

Bârlad, amonte 

Negrești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,8 ex/ 100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

675

Klaus Werner, Battes; Ferdinand, Pricope; Dorel, Ureche; 

Ionuț, Stoica; Dana, P. (2003). Prospective monitoring on 

fish communities from the Barlad catchment area. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 8, 

102–108.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/05/2003

România, Râul 

Bârlad, amonte 

Vaslui

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 3,5 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

676

Klaus Werner, Battes; Ferdinand, Pricope; Dorel, Ureche; 

Ionuț, Stoica; Dana, P. (2003). Prospective monitoring on 

fish communities from the Barlad catchment area. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 8, 

102–108.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/05/2003

România, Râul 

Racova, amonte 

confluența cu 

Bârlad

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 1,7 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

677

Klaus Werner, Battes; Ferdinand, Pricope; Dorel, Ureche; 

Ionuț, Stoica; Dana, P. (2003). Prospective monitoring on 

fish communities from the Barlad catchment area. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 8, 

102–108.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/05/2003

România, Râul 

Bârlad, Zorleni, 

amonte Bârlad

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,13 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

678

Klaus Werner, Battes; Ferdinand, Pricope; Dorel, Ureche; 

Ionuț, Stoica; Dana, P. (2003). Prospective monitoring on 

fish communities from the Barlad catchment area. 

Scientific Studies and Researches, Series Biology, 8, 

102–108.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/05/2003

România, Râul 

Berheci, amonte 

confluența cu 

Bârlad

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 5 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

679

MOGA, C.I (2006). Status of the Sighișoara area in 1948 

and present: Comparativ approach. Studia Universitaria 

Babeș-Bolyai, Biologia, vol.51: 11-22

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

07/01/2003-

01/01/2005

Imprejurimi 

Sighisoara   
NA 24,781,519 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România                

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

NA



680

DAVIDEANU, G., & Davideanu, A. P. I. (2010). DATA 

CONCERNING SOME FISH COMMUNITIES FROM 

THE SOUTH PART OF ROMANIA. COMPLEXUL 

MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „ION BORCEA” 

BACĂU STUDII ŞI COMUNICĂRI, 23, 116–124. 

http://www.studiisicomunicaribacau.ro/pdfs/23-2010/14. 

Davideanu G.%2C Davideanu A.%2C Popescu I. E. -  

Data concerning some fish communities from south part 

of Romania.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/1/2006 Bazinul r. Ialomiţa NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

681

Gavriloaie, I. (2008). Contributions to the knowledge of 

Bucharest city ichthyofauna. AACL Bioflux, 1, 21–26. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/vol1/2008.1.21-26.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2005

Bucureşti, lac 

Parcul Carol I 

(Libertăţii)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

682

Gavriloaie, I. (2008). Contributions to the knowledge of 

Bucharest city ichthyofauna. AACL Bioflux, 1, 21–26. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/vol1/2008.1.21-26.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2005
Bucureşti - lac în 

Parcul Tineretului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

683

Gavriloaie, I. (2008). Contributions to the knowledge of 

Bucharest city ichthyofauna. AACL Bioflux, 1, 21–26. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/vol1/2008.1.21-26.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2005

Bucureşti - lac în 

Parcul Tineretului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

684

Gavriloaie, I. (2008). Contributions to the knowledge of 

Bucharest city ichthyofauna. AACL Bioflux, 1, 21–26. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/vol1/2008.1.21-26.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/4/2005

Bucureşti, lac în 

parcul Al. I. Cuza 

(Titan)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

685

Gavriloaie, I. (2008). Contributions to the knowledge of 

Bucharest city ichthyofauna. AACL Bioflux, 1, 21–26. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/vol1/2008.1.21-26.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva

01/05/2005-

30/09/2006

Bucureşti, lac în 

Parcul Circului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Datele sugerează statut C3 NA NA NA NA NA

686

Gavriloaie, I. (2008). Contributions to the knowledge of 

Bucharest city ichthyofauna. AACL Bioflux, 1, 21–26. 

http://www.bioflux.com.ro/docs/vol1/2008.1.21-26.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus

01/04/2006-

30/04/2006

Bucureşti, lac în 

Parcul Circului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Datele sugerează statut C3 NA NA NA NA NA

687

Ionescu, P., Radu, V. M., Deak, G., Ciobotaru, I. E., 

Marcu, E., & Diacu, E. (2019). Bioaccumulation of 

potentially toxic elements in fish species from aquatic 

environments located in crowded areas of southern 

Romania. Technium, 1, 53–58. 

https://www.techniumscience.com/index.php/technium/arti

cle/view/19/15

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2016
L. Mogoşoaia, 

jud. Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

688

Ionescu, P., Radu, V.-M., Deak, G., Diacu, E., Ivanov, 

A. A., Ciobotaru, I.-E., & Marcu, E. (2020). Assessment 

of Potential Toxic Elements in Muscle Tissues of 

Different Fish Species from Colentina, Dambovita and 

Arges Rivers, Romania. Revista de Chimie, 71(3), 19–28. 

https://doi.org/10.37358/rc.20.3.7969

Ameiurus 

nebulosus
Ameiurus nebulosus 1/7/2016

L. Mogoşoaia, 

jud. Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

689

Stănescu, S. V., & Gavriloaie, C. (2011). Aspecte privind 

vegetaţia şi fauna râului Colentina pe traseul din 

municipiul Bucureşti (România). Ecoterra, 27, 49–52. 

http://www.ecoterra-online.ro/files/1321372493.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/4/2010

R. Colentina la 

Bucureşti şi 

lacurile de pe 

cursul său

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

690

Stănescu, S. V., & Gavriloaie, C. (2011). Aspecte privind 

vegetaţia şi fauna râului Colentina pe traseul din 

municipiul Bucureşti (România). Ecoterra, 27, 49–52. 

http://www.ecoterra-online.ro/files/1321372493.pdf

Ameiurus 

nebulosus
Ameiurus nebulosus 1/4/2010

R. Colentina la 

Bucureşti şi 

lacurile de pe 

cursul său

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA "pătruns accidental"

Relativ numeros; formează 

cârduri (autorii dau foto); 

pescuit adesea

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

691

Petre, Marinela Carolina, Petre, T. (2013). ARII 

PROTEJATE DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI 

IALOMIŢA. http://www.isjialomita.ro/files/biologie/Arii 

protejate Ialomita.pdf

Lepomis gibbosus
Lepomis eupomotis 

gibbosus
NA

Lacuri în zona 

braţului Borcea, 

jud. Ialomiţa

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

692

Moldovan, Constanţa, Hamchevici, Carmen, Soare, 

Florentina, Iliescu, Şerban, Slăvescu, Elena, Gheorghiu, 

Iulia, Chiriac, Gabriel, Enache, Raluca, Nistor, C. (2011). 

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2010 (pp. 

1–396). file:///C:/Users/alexa/Downloads/Sinteza calităţii 

apelor din România în anul 2010.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2010

Lac Subcetate, 

bazin Mureş
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

693

Moldovan, Constanţa, Hamchevici, Carmen, Soare, 

Florentina, Iliescu, Şerban, Slăvescu, Elena, Gheorghiu, 

Iulia, Chiriac, Gabriel, Enache, Raluca, Nistor, C. (2011). 

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2010 (pp. 

1–396). file:///C:/Users/alexa/Downloads/Sinteza calităţii 

apelor din România în anul 2010.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2010

Lacul Vidraru, 

bazin Argeş
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

694

Moldovan, Constanţa, Hamchevici, Carmen, Soare, 

Florentina, Iliescu, Şerban, Slăvescu, Elena, Gheorghiu, 

Iulia, Chiriac, Gabriel, Enache, Raluca, Nistor, C. (2011). 

Sinteza calităţii apelor din România în anul 2010 (pp. 

1–396). file:///C:/Users/alexa/Downloads/Sinteza calităţii 

apelor din România în anul 2010.pdf

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2010
Lac Surduc, 

Banat (jud. Timiş)
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

695

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Dâmbovița, 

Dragomirești, 

amonte București

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

696

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Dâmbovița, 

Dragomirești, 

amonte București

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA rar

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

697

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Dâmbovița, 

București, între 

Lacul Morii și 

centrala termică 

Timpuri Noi

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA toate stadiile de dezvoltare

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



698

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Dâmbovița, aval 

București 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA foarte rar 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

699

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, pod 

Grădinari, amonte 

de lacul Mihăilești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

700

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, Pod 

Grădinari, amonte 

lac Mihăilești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

701

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, 2-3 km 

aval de lacul 

Mihăilești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA indivizi de 2-3 cm

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

702

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, pod CFR 

Jilava, Grădiștea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

703

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, aval stația 

de epurare Pitești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA abundent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

704

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Târgului, Schitul 

Golești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

705

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, Arefu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA abundentă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

706

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Argeș, aval 

Curtea de Argeș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

707

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Pârâul 

Moara 

Domnească 

(afluent al râului 

Teleajen), lângă 

Crivina

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

708

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001
România, Râul 

Neajlov, Comana
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

709

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Neajlov, Comana
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

710

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Doamnei, 

Nucșoara-Corbii 

Mari

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

711

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Valea 

Gurbanului, între 

loc. Pietrele și 

Vlad Țepeș 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

712

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

2003 România, 

Valea 

Gurbanului, între 

loc. Pietrele și 

Vlad Țepeș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

713

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Sabar, Pod 

Bragadiru

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA toate stadiile prezente

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

714

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Sabar, Pod 

Bragadiru

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA toate stadiile prezente

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

715

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Sabar, confluența 

cu Potop

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA abundent

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

716

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Sabar, confluența 

cu Potop

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

717

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/04/2001

România, Râul 

Ilfov, amonte și 

aval de S.C.P. 

Nucet, Dâmbovița

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

718

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001

România, Râul 

Ilfov, amonte și 

aval S.C.P. 

Nucet, Dâmbovița

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



719

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001
România, aval lac 

Cernica, Tânganu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

720

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/04/2001
România, Lacul 

Cernica
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

721

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Tei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

722

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Tei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

723

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Floreasca
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

724

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Floreasca
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

725

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Herăstrău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

726

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Herăstrău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

727

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Plumbuita
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

728

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Plumbuita
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

729

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990

România, Lacul 

Balta Albă, 

București

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

730

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Pustnicul
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

731

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Pustnicul
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

732

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990

România, Lacul 

Carol (în Parcul 

Carol)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

733

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Carol (în Parcul 

Carol)

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

734

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, 

Balotești, heleșteu 

1 și 2

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

735

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990

România, 

Balotești, heleșteu 

1 și 2

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

736

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Pipera
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

737

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Văcărești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

738

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990

România, 

Dobroești, 

heleșteu 1 și 2

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

739

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1990
România, Lacul 

Snagov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



740

Lotus, Mester; Nicolae, Crăciun; Florin, Aioanei; Dorel, 

U. (2003). Research on the fish fauna in the Arges, 

Neajlov, Sabar, Ialomita, Dambovita and Colentina River 

basins. Scientific Studies and Researches, Series Biology, 

8, 140–153.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1990

România, Lacul 

Snagov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

741
Kornis, C. (1935). Rarități ornitologice. Carpații, 1, 

19–20.
Anser indicus Anser indicus 30/08/1935 Bonțida, jud. Cluj N 46 55  E 23 50 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Exemplar vânat, date 

publicate
Dispersie naturală secundară

Pătrundere pe cale naturală, 

accidental sau scăpată din 

grădini zoologice

1 individ

D1: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

742 Linția, D. (1935). Alte „Rarități ornitologice”. Carpații, 7. Aix sponsa Lampronessa sponsa 31/01/1935
Becicherecul Mic, 

jud. Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Pasăre împușcată și 

naturalizată
Dispersie naturală secundară

Presupus scăpată din grădini 

zoologice
1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

743

Linția, D. (1939). Neuerliche Beiträge zur Vogelfauna 

von Rumänien. Buletinul Societății Naturaliștilor Din 

România, 14, 20-27

Aix sponsa Lampronessa sponsa 31/01/1935
Becicherecul Mic, 

jud. Timișoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

pasăre împușcată și 

naturalizată, date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de 

exemplare, Dispersie 

naturală secundară

presupus scăpată din zoo NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

744

Linția, D. (1939). Neuerliche Beiträge zur Vogelfauna 

von Rumänien. Buletinul Societății Naturaliștilor Din 

România, 14, 20–27.

Anser indicus Anser indicus 30/08/1934
Bonținda, jud. 

Cluj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

pasăre vânată, date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de 

exemplare, Facilitarea 

dispersiei naturale - 

constituire de coridoare

probabil scăpată din zoo NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

745

Kiss, A. (n.d.). Avifauna Rezervației Ornitologice de la 

Satchinez, județul Timiș. Analele Banatului. Științele 

Naturii, 4, 383–392.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1964

Satchinez, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

pasăre din colecția Stațiunii 

de Cercetări Silvice 

Timișoara, Pădurea Verde

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

746
Moga, C. I. (2005). Atudy of the avifauna of the Mediaș 

Plateau. Scripta Ornitologica Romaniae, 2, 26–37.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2003

Platoul Mediaș, 

jud. Sibiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

747

Munteanu, D., & Munteanu, C. (2005). Cercetări asupra 

avifaunei bazinelor piscicole de la Câmpenești (jud. Cluj). 

Scripta Ornitologica Romaniae, 2, 46–62.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/9/1988

Câmpenești (valea 

Feiurdenilor), jud. 

Cluj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

748

David, A. (2005). Avifauna din Valea Mureșului între 

Ocna-Mureș și Gura de Arieș. Scripta Ornitologica 

Romaniae, 2, 132–136.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1998

între Ocna Mureș 

și Gura Arieș, 

jud. Alba

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

749

Weber, P. (2008). Cercetări asupra avifaunei unei păduri 

de foioase afectate de poluare atmosferică în zona Copșa 

Mică. Scripta Ornitologica Romaniae, 3, 76–80.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1998

loc. Târnava 

(pădurea 

Târnava), jud. 

Sibiu

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

750

Weber, P. (2008). Cercetări asupra avifaunei unei păduri 

de foioase afectate de poluare atmosferică în zona Copșa 

Mică. Scripta Ornitologica Romaniae, 3, 76–80.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1998

loc. Șeica Mare 

(pădurea Stenea), 

jud. Sibiu

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicare

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

751

Munteanu, D. (2008). Habitatele păsărilor clocitoare din 

România. I. Mon-Passeriformes. Scripta Ornitologica 

Romaniae, 3, 81–119.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus NA

Larg răspândit 

mai ales în sudul 

și vestul țării, 

Transilvania și 

Dobrogea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date generale publicate la 

nivelul României

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

752

Ion, I. (1982). Cercetări asupra avifaunei din Bazinul 

Superior și Mijlociu al Rîului Rîmnicu Sărat. Studii Și 

Comunicări. Societatea de Științe Biologice Din R.S.R. 

Filiala Reghin, 2, 433–442.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1961

bazinul superior și 

mijlociu al râului 

Râmnicu-Sărat

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

specie colonizată NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

753

Kalaber, L. (1982). Contribuții la cunoașterea avifaunei 

Munților Gurghiu. Studii Și Comunicări. Societatea de 

Științe Biologice Din R.S.R. Filiala Reghin, 2, 521–556.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1965

Idicel-pădure, 

jud. Mureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucare publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA nu este frecventă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

754

Kalaber, L. (1982). Contribuții la cunoașterea avifaunei 

Munților Gurghiu. Studii Și Comunicări. Societatea de 

Științe Biologice Din R.S.R. Filiala Reghin, 2, 521–556.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1965

Sovata-Praid, jud. 

Mureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA nu este frecventă

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

755

Kalaber, L. (1976). Catalogul oualor de pasari din colectia 

Ladislau Kalaber. Studii Și Comunicări. Muzeul de 

Științele Naturii Bacău, 258–335.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 26/06/1969 Icland, jud. Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

pontă colectată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

756

Kalaber, L. (1976). Catalogul oualor de pasari din colectia 

Ladislau Kalaber. Studii Și Comunicări. Muzeul de 

Științele Naturii Bacău, 258–335.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 27/06/1971 Icland, jud. Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

pontă colectată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

757
Kiss, A. (2004). Dionisie Linția (1880-1952) Observații 

ornitologice. Editura Cosmopolitan-Art Timișoara. 252

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/10/1916

Vârșeț (Vršac), 

Banatul de sud, 

Serbia

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

individ in colecția muzeului 

din Vârșeț, Serbia
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

758

Bănică, G. (2002). Contribuții la studiul avifaunei Lacului 

Dunăreni. Analele Banatului. Științele Naturii. Muzeul 

Banatului Timișoara, Serie nouă, 87–94.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/07/1997

Lacul Dunăreni, 

jud. Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

759

Bănică, G. (2002). Contribuții la studiul avifaunei Lacului 

Dunăreni. Analele Banatului. Științele Naturii. Muzeul 

Banatului Timișoara, Serie nouă, 87–94.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/07/1997

Lacul Dunăreni, 

jud. Constanța
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări
NA

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

760

Bănică, G. (2002). Contribuții la studiul avifaunei Lacului 

Dunăreni. Analele Banatului. Științele Naturii. Muzeul 

Banatului Timișoara, Serie nouă, 87–94.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 16/11/1997

Lacul Dunăreni, 

jud. Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

date publicate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



761

Popescu, C. A. (2002). Colecția de ornitologie Adam 

Buda la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. Analele 

Banatului. Științele Naturii. Muzeul Banatului Timișoara, 

Serie nouă, 123–137.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 03/01/1877

Gruss-bach, jud. 

Hunedoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

denumire veche de localitate

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

762

Stănescu, D., Weber, P., & Mihăileanu, A. (1984). 

Analiza calitativă și cantitativă a populațiilor de păsări de 

pe litoralul Mării Negre în dreptul vărsării brațului Sfîntu-

Gheorghe. Studiu preliminar pentru aspectele vernal, 

estival și serotinal. Studii Și Comunicări. Științele Naturii . 

Muzeul Brukenthal, 26, 363–368.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1980

Insula Sacalin, Sf. 

Gheorghe, jud. 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Lucrare publicată

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

763

Ionel-Claudiu Gavriloaie, Istvan Falka, C. B. (2008) ‘The 

most important Romanian researches on species 

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) 

(Teleostei, Cyprinidae)’, AACL BIOFLUX, Vol.1, pp. 

117–122.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva, 01/01/2008

Romania, 

Bucuresti, Lacul 

Tineretului

NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Se mentioneza raspandirea 

acestuia prin reteaua 

hidrografica, dar si prin 

interventia omului , acesta 

transportandu-l de la un 

corp de apa la altul 

folosindu-l ca momeala vie.

NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Este o specie cu un potential mare 

de dispersie.
NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

764

Ionel-Claudiu Gavriloaie, Istvan Falka, C. B. (2008) ‘The 

most important Romanian researches on species 

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) 

(Teleostei, Cyprinidae)’, AACL BIOFLUX, Vol.1, pp. 

117–122

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2008

Romania, Cluj, 

Lacul Chios
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Reteaua hidrografica, 

transportul de la un corp de 

apa la altul pe post de 

momeala vie.

NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Potential mare de dispersie NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

765

Ionel-Claudiu Gavriloaie, Istvan Falka, C. B. (2008) ‘The 

most important Romanian researches on species 

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) 

(Teleostei, Cyprinidae)’, AACL BIOFLUX, Vol.1, pp. 

117–122.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2006

Romania, Mures, 

Râul Gurghiu
NA NA NA

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

Lucrare publicata de 

specialisti

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

Introdus, apoi dispersie in 

reteaua hidrografica si 

transportul de catre om de 

la un corp de apa la altul 

folosindu-l ca momeala vie 

la pescuit.

NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Potential mare de dispersie NA NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

NA

766

Iancu, M. (2019) Prima populatie de gecko din 

Bucuresti!, Personal blog. Available at: 

http://mariusiancu.ro/herpetofauna/gecko-in-bucuresti/.

Mediodactylus 

danilewskii

Mediodactylus 

danilewskii
01/01/2019 Bucuresti, Salajan NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Observatie personala 

distribuita pe blog. 

Literatura gri

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport
NA 1 individ

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

Autorul mentioneaza ca fiind 

populatie reproducatoare
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Lipsa evaluare impact 

767

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 22/04/2020 Vetel (HD) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observatori: Pintilioaie 

Alexandru-Mihai, Petronel 

Spaseni, Ana Jurjescu, 

Creanga George-Andrei

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

768

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 10/01/2019 Radaseni (SV) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Ajder Vitalie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

769

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro 

Aix galericulata Aix galericulata 10/01/2019 Bunesti (SV) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Ajder Vitalie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

770

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 06/01/2019
Bucuresti, Parcul 

Herastrau
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Dorin Damoc

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

771

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 03/06/2017 Sadu (SB) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observatori: Fântână 

Ciprian, Cătălin Fuciu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

772

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 11/12/2016

Cluj-Napoca 

(CJ), Parcul 

Central

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Cristi Domșa

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

773

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 03/02/2016 Cluj-Napoca (CJ) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Szabó D. Zoltán

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

774

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 22/01/2015

Cluj-Napoca 

(CJ), Canalul 

Morii

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Veres-Szászka 

Judit

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

775

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 19/11/2014

Cluj-Napoca 

(CJ), Parcul 

Central

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Veres-Szászka 

Judit

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

776

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 08/11/2014 Cluj-Napoca (CJ) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Cristi Domșa

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

777

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 23/08/2014
Teremia Mare 

(TM)
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Gábos Ede NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

778

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 22/03/2014

Cluj-Napoca 

(CJ), Canalul 

Someșul Mic

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Benkő Zoltán

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

779

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 12/02/2014

Cluj-Napoca 

(CJ), Canalul 

Someșul Mic și 

Parcul Central

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Gábos Ede

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

780

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020.  

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix galericulata Aix galericulata 10/02/2014

Cluj-Napoca 

(CJ), Canalul 

Someșul Mic

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Gábos Ede

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



781
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 06/04/2005

 Cluj / Cluj Napoc

a/ Canalul 

Someșul Mic

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observata de mai multe 

persoane
NA NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

782
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 24/11/2006

 Cluj / Cluj-

Napoca / Parcul 

Central

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observatori:  Condurache 

Ovidiu, Daróczi J. Szilárd, 

Gyékény Gertrúd, Hegyeli 

Zsolt

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

783
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 11/01/2009  Mureş / Glodeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Kovács István NA NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

784
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 19/11/2009

 Cluj / Cluj-

Napoca / Lacul 

Chios

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Toncean Florin-

Costin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

785
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 03/11/2009

 Cluj / Cluj-

Napoca / Lacul 

Chios

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Gyékény Gertrúd, 

Hegyeli Zsolt

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

786
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata  Aix galericulata 02/03/2010  Sibiu / Cisnădie NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Achim Mircea 

Radu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare

NA 8 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

787

Ureche, Dorel; Pintilieasa, Ramona; Ureche, C. (2013). 

Researches on the fish communities in the basin of River 

Tarnava Mica in 2009. Analele Ştiinţifice Ale Univ. “Al.I. 

Cuza” Iaşi, Secţiunea I Biologie Animală, Supliment 

2011, Suppl. 2011, 137–146. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

1S/2011S.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 18/08/2009

România, Râul 

Târnava Mică, 

aval pod loc. 

Sângeorgiu de 

Pădure

4,625,882 2,450,475 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,25 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Ureche, Dorel; Pintilieasa, Ramona; Ureche, C. (2013). 

Researches on the fish communities in the basin of River 

Tarnava Mica in 2009. Analele Ştiinţifice Ale Univ. “Al.I. 

Cuza” Iaşi, Secţiunea I Biologie Animală, Supliment 

2011, Suppl. 2011, 137–146. 

http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/201

1S/2011S.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 18/08/2009

România, Râul 

Veţca, aval loc. 

Bordoşiu

46.24.204 24.46.968 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 1,77 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

789

Teodora Ramona, Pintilieasa; Dorel, Ureche; Camelia, U. 

(2012). Research regarding the ichthyofauna in the upper 

and middle basin of River Tarnava Mare. Sesiunea 

Stiintifica Anuala a Facultatii de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza“ Din Iasi Impactul Antropic 

Asupra Diversitătii Structurale Si Functionale a Sistemelor 

Biologice, 26-27 Octombrie 2012, Iasi, Romania, 31. 

http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2012/post_sesiune/program

_complet.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 22/08/2009

România, Râul 

Târnava Mare, 

aval loc. Alma

46.12.111 24.28.168 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 0,66 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

790

Teodora Ramona, Pintilieasa; Dorel, Ureche; Camelia, U. 

(2012). Research regarding the ichthyofauna in the upper 

and middle basin of River Tarnava Mare. Sesiunea 

Stiintifica Anuala a Facultatii de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza“ Din Iasi Impactul Antropic 

Asupra Diversitătii Structurale Si Functionale a Sistemelor 

Biologice, 26-27 Octombrie 2012, Iasi, Romania, 31. 

http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2012/post_sesiune/program

_complet.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 22/08/2009

România, Râul 

Aţel, aval loc. Aţel
46.10.868 24.28.327 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 2,35 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Teodora Ramona, Pintilieasa; Dorel, Ureche; Camelia, U. 

(2012). Research regarding the ichthyofauna in the upper 

and middle basin of River Tarnava Mare. Sesiunea 

Stiintifica Anuala a Facultatii de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza“ Din Iasi Impactul Antropic 

Asupra Diversitătii Structurale Si Functionale a Sistemelor 

Biologice, 26-27 Octombrie 2012, Iasi, Romania, 31. 

http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2012/post_sesiune/program

_complet.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 22/08/2009

România, Râul 

Buzd, amonte 

conf cu Târnava 

Mare

46.10.410 24.23.913 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 375,3 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

792

Teodora Ramona, Pintilieasa; Dorel, Ureche; Camelia, U. 

(2012). Research regarding the ichthyofauna in the upper 

and middle basin of River Tarnava Mare. Sesiunea 

Stiintifica Anuala a Facultatii de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza“ Din Iasi Impactul Antropic 

Asupra Diversitătii Structurale Si Functionale a Sistemelor 

Biologice, 26-27 Octombrie 2012, Iasi, Romania, 31. 

http://www.bio.uaic.ro/sesiune/2012/post_sesiune/program

_complet.pdf

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 22/08/2009

România, Râul 

Târnava Mare, 

aval loc. Mediaş, 

aval Hidrocentrală

46.73.830 24.45.343 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 4 ex/100 mp

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

793

Sos, T. (2007). Emys orbicularis vs Trachemys scripta 

elegans. Migrans (Milvus Group), 9(1–2), 7–9. 

https://milvus.ro/publication/volumul-ix-nr-1-2/

Trachemys scripta Trachemys scripta NA

"habitate naturale 

sau seminaturale 

în județele Bihor, 

Covasma, Mureș, 

Tulcea și 

Constanța” 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Eliberare din captivitate

Autorul prezumă că anual 

circa 500-1000 ex ajung în 

medii naturale

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Autorul nu menționează 

reproducerea speciei

Autorul 

consideră că 

există 

competiție cu 

Emys, dar 

aparent nu pe 

baza unor 

studii 

personale

NA NA NA NA
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Nastase, A., Cernisencu, I., & Navodaru, I. (2019). A 

DECADE (2007–2017) FROM FIRST RECORD OF 

THE INVASION IN DANUBE DELTA (ROMANIA) 

BY THE NONNATIVE CHINESE SLEEPER 

(Perccottus glenii, Dybowsky 1877) SPECIES IN 

NORTH OF BALKAN AREA. Journal of Environmental 

Protection and Ecology, 20(4), 1796–1805. 

https://docs.google.com/a/jepe-

journal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3

VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjFjNWJ

lZDc0M2QzNTBiNQ

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2014
Dunărea și brațele 

ei în RBDD
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Nastase, A., Cernisencu, I., & Navodaru, I. (2019). A 

DECADE (2007–2017) FROM FIRST RECORD OF 

THE INVASION IN DANUBE DELTA (ROMANIA) 

BY THE NONNATIVE CHINESE SLEEPER 

(Perccottus glenii, Dybowsky 1877) SPECIES IN 

NORTH OF BALKAN AREA. Journal of Environmental 

Protection and Ecology, 20(4), 1796–1805. 

https://docs.google.com/a/jepe-

journal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3

VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjFjNWJ

lZDc0M2QzNTBiNQ

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2014
L. Nebunu, L. 

Lung
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. 

După harta dată de autori
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

796

Nastase, A., Cernisencu, I., & Navodaru, I. (2019). A 

DECADE (2007–2017) FROM FIRST RECORD OF 

THE INVASION IN DANUBE DELTA (ROMANIA) 

BY THE NONNATIVE CHINESE SLEEPER 

(Perccottus glenii, Dybowsky 1877) SPECIES IN 

NORTH OF BALKAN AREA. Journal of Environmental 

Protection and Ecology, 20(4), 1796–1805. 

https://docs.google.com/a/jepe-

journal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3

VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjFjNWJ

lZDc0M2QzNTBiNQ

Perccottus glenii Perccottus glenii 01/01/2014

Gârla Lungă, L. 

Pesciani, cnl. 

Belciug, z. Sulina

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. 

Locațiile după harta autorilor
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

797

Năstase, A. (2015). NOŢIUNI DE BIOLOGIA ŞI 

ECOLOGIA PEŞTILOR DIN DELTA DUNĂRII. In 

Manual de... Delta Dunării (pp. 307–332). 

http://www.ddniscientificannals.ro/images/ManualDeltaDu

narii.pdf

Planiliza 

haematocheila

Mugil soiuy, Liza 

haematocheila
NA L. Sinoe NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

Introdus în acvacultură 

(fosta URSS), s-a răspândit 

și în RO, în apele marine. 

În apele interioare pătrunde 

doar în Sinoe

”destul de multe exemplare”

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Plan de Management Integrat al sitului Natura 2000 

ROSCI0098 Lacul Pețea, Sit de Importanţă Comunitară şi 

al Rezervaţiei 2117. Pârâul Peţea

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/09/2015

Toată lungimea 

pârâului Pețea și 

în lacul Pețea din 

situl Natura 2000 

ROSCI0098 

Lacul Pețea / 

Rezervaţia 2.117 

Pârâul Peţea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară

Introduceri accidentale cu 

alte specii sau folosirea 

speciei ca momeală vie de 

către pescari.

Specia este prezentă pe 

toată lungimea pârâului 

Pețea din situl Natura 2000 

ROSCI0098 Lacul Pețea / 

Rezervaţia 2.117 Pârâul 

Peţea într-un număr redus

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statului E: cf. 

Planului de Management specia 

reprezintă competiție 

pentru hrană, habitat și reproducere.

Cf. Planului 

de 

Management 

specia 

reprezintă 

competiție 

pentru hrană, 

habitat și 

reproducere.

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date bazate pe studiile 

făcute de operatorul Imecs 

István și de colegul Nagy 

András Attila
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Plan de Management Integrat al sitului Natura 2000 

ROSCI0098 Lacul Pețea, Sit de Importanţă Comunitară şi 

al Rezervaţiei 2117. Pârâul Peţea

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/09/2015

Toată lungimea 

pârâului Pețea și 

în lacul Pețea din 

situl Natura 2000 

ROSCI0098 

Lacul Pețea / 

Rezervaţia 2.117 

Pârâul Peţea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

Introduceri accidentate cu 

alte specii (de ex. Cyprinus 

carpio) sau introduceri 

intenționate 

Specia este prezentă pe 

toată lungimea pârâului 

Pețea din situl Natura 2000 

ROSCI0098 Lacul Pețea / 

Rezervaţia 2.117 Pârâul 

Peţea într-un număr redus

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statului E: cf. 

Planului de Management specia 

reprezintă competiție pentru hrană, 

habitat și reproducere.

Cf. Planul de 

Management 

specia 

reprezintă 

competiție 

pentru hrană, 

habitat și 

reproducere.

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date bazate pe studiile 

făcute de operatorul Imecs 

István și de colegul Nagy 

András Attila

800
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 10 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 07/06/2020 Gropniţa, Iași NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Danulescu 

Razvan
NA NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

801

Hodgkins, J., Davis, C., & Foster, J. (2012). Successful 

rapid response to an accidental introduction of non-native 

lizards Podarcis siculus in Buckinghamshire, UK. 

Conservation Evidence, 9, 63-66.

Podarcis siculus Podarcis siculus 01/06/2010

Europa, Marea 

Britanie, 

Buckinghamshire

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Activitate de captura a 

speciei

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport

Roci vulcanice aduse din 

Italia pentru un proiect de 

restaurare arheologica

4 indivizi din care 1 era o 

femela gestanta

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

C1 valabil pt alte zone, in cazul de 

fata ei considera ca au extirpat din 

zona respectiva Podarcis siculus

Competitie cu 

alte specii
NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Eliminarea speciei din zona 

de introducere. Nu discuta 

impact.

802

Kapsalas, G., Gavriilidi, I., Adamopoulou, C., 

Foufopoulos, J., & Pafilis, P. (2016). Effective 

thermoregulation in a newly established population of 

Podarcis siculus in Greece: a possible advantage for a 

successful invader. Acta Herpetologica, 11(2), 111-118.

Podarcis siculus Podarcis siculus 01/05/2015
Europa, Grecia, 

Atena
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Experiment termoreglare NA NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Citeaza alt studiu care descrie 

statutul de invazivitate

Competitie 

termoreglare 

cu specii 

native. 

Podarcis 

siculus are cel 

mai bun / 

ridicat 

coeficient de 

termoreglare 

(0.96), ceea 

ce ii permite 

termoreglare 

eficienta si 

ocuparea de 

microhabitate 

inaccesibile 

speciilor 

native, cu 

necesitati 

termice 

speciale.

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Analiza doar pe masculi

803

Demkowska-Kutrzepa, M., Studzińska, M., Roczeń-

Karczmarz, M., Tomczuk, K., Abbas, Z., & Różański, P. 

(2018). A review of the helminths co-introduced with 

Trachemys scripta elegans–a threat to European native 

turtle health. Amphibia-Reptilia, 39(2), 177-189.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
NA NA NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Este review al literaturii vis-

a-vis de parazitii speciei 

Trachemys scripta si speciile 

native de testoase din 

Europa

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Comert cu animale de 

companie si eliberare 

ulterioara

NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA

Trasferul de 

paraziti intre 

specia 

invaziva si 

speciile native 

- amenintare 

pt speciile 

native

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Este doar o restrospectiva a 

literaturii pe acest subiect
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Polo-Cavia, N., López, P., & Martín, J. (2009). 

Interspecific differences in chemosensory responses of 

freshwater turtles: consequences for competition between 

native and invasive species. Biological Invasions, 11(2), 

431-440.

Trachemys scripta 
Trachemys scripta 

elegans
01/01/2009 Europa, Spania NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Experiment ex situ

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Comert cu animale salbatice 

si eliberare
NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu exista detalii privind 

reproducerea

Trachemys 

scripta poate 

duce la 

alungarea din 

habitat a 

speciilor 

native prin 

stimuli 

chimici. T. 

scripta nu 

pare sa aiba 

preferinte 

chemosenzoria

le, in timp ce 

speciile native 

este posibil sa 

evite corpurile 

de apa cu 

stimuli chimici 

de la alte 

specii.

NA NA

mediu: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în alte 

regiuni similare invadate

Experiment. Totusi mediu 

pentru ca este vorba de 

T.scripta vs. Mauremis 

leprosa, nu Emys orbicularis

805

Ficetola, G. F., Rödder, D., & Padoa-Schioppa, E. 

(2012). Trachemys scripta (Slider terrapin). Handbook of 

global freshwater invasive species, in Francis R.(eds) 

Earthscan, Taylor and Francis Group Abingdon, UK, 331-

339.

Trachemys scripta Trachemys scripta NA NA NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Revizuire a tuturor 

informatiilor despre 

Trachemys scripta

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

Comert cu animale de 

companie
NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

General pentru Europa

Are impact si 

asupra 

mormolocilor 

amfibienilor - 

acestia nu 

recunosc 

semnalele 

chimice 

eliberate de 

speciile 

alogene, pe 

cand la 

speciile native 

da. De 

asemenea, 

este mentionat 

impactul lui 

Trachemys 

asupra 

populatiilor 

native de 

crustacee, 

insecte 

acvatice, cat si 

a vegetatiei 

din zonele 

umede. 

Masurile de 

management si 

eradicare a speciei 

pot deveni 

costisitoare.

NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Recenzie literatura.

806
Planul de Management al Sitului de Interes Comunitar 

Someșul Mic ROSCI0394

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/06/2014

Specia este 

prezentă pe toată 

lungimea râului 

Someșul Mic și a 

brațelor moarte 

din situl Natura 

2000 ROSCI0394 

Someșul Mic.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de 

exemplare, Dispersie 

naturală secundară

Introduceri accidentale cu 

alte specii sau folosirea 

speciei ca momeală vie de 

către pescari.

NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statului E: cf. 

Planului de Management specia 

reprezintă concurență pentru hrană 

și habitat ce duce la 

reducerea/dispariția speciilor de 

interes conservativ.

NA NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Dater personale (Imecs 

István, Nagy András Attila)
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Planul de Management al Sitului de Interes Comunitar 

Someșul Mic ROSCI0394
Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/06/2014

Specia este 

prezentă pe toată 

lungimea râului 

Someșul Mic și a 

brațelor moarte 

din situl Natura 

2000 ROSCI0394 

Someșul Mic. 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare, Dispersie 

naturală secundară

Intenționat, accidental, de 

către acvariști sau pescari 

sportivi.

Specia este prezentă cu o 

abundență scăzută în râul 

Someșul Mic și cu o 

abundență ridicată în brațele 

moarte din situl Natura 

2000 ROSCI0394 Someșul 

Mic.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statului E: cf. 

Planului de Management specia 

reprezintă concurență pentru hrană 

și habitat ce duce la 

reducerea/dispariția speciilor de 

interes conservativ.

Cf. Planului 

de 

Management 

specia 

reprezintă 

concurență 

pentru hrană 

și habitat ce 

duce la 

reducerea/disp

ariția speciilor 

de interes 

conservativ.

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date personale (Imecs 

István și Nagy András Attila)

808
Planul de Management al Sitului de Interes Comunitar 

Someșul Mic ROSCI0394
Ameiurus melas Ameiurus sp. 28/08/2014

Specia a fost 

semnalată în 

brațul mort de 

lângă localitatea 

Petrești al râului 

Someșul Mic în 

situl Natura 2000 

ROSCI0394 

Someșul Mic

 47° 4.848'N  23° 55.903'E NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

colectate de Nagy András 

Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Transportarea 

speciei ca bun de consum - 

pierdere neintenționată de 

exemplare, Dispersie 

naturală secundară

Introducere intenționată sau 

accidentală.

Specia a fost prezentă într-o 

abundență de 3 ex./100 mp.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statului E: cf. 

Planului de Management specia 

reprezintă concurență pentru hrană 

și habitat ce duce la 

reducerea/dispariția speciilor de 

interes conservativ.

Cf. Planului 

de 

Management 

specia 

reprezintă 

concurență 

pentru hrană 

și habitat ce 

duce la 

reducerea/disp

ariția speciilor 

de interes 

conservativ.

NA NA

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date personale colectate de 

Imecs István și Nagy 

András Attila

809
https://fieldherpingromania.wordpress.com/2019/05/03/o-

noua-soparla/ (Ultima accesare: 15.06.2020)
Podarcis siculus Podarcis siculus 03/05/2019

Ilfov, Parc 

Dendrologic 

Agronomie

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fotografii ale speciei si 

habitatului

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport

Nesigur. Cel mai probabil 

impreuna cu roci, sol sau 

plante luate din habitate 

naturale si folosite pentru 

reamenajarea exterioara a 

cladirilor.

Zeci de exemplare, doar 

langa Cladirile Parcului 

Dendrologic Agronomie

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

Nu a fost monitorizara reproducerea NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Nu exista studii 

810

Cioflec, V. (2018) Geckoul: prima observație în țară, 

Personal blog. Available at: 

https://fieldherpingromania.wordpress.com/2018/06/30/ge

cko-ul-lui-kotschy/ (Accessed: 15 June 2020).

Mediodactylus 

danilewskii

 Mediodactylus 

danilewski danilewskii
30/06/2018 Bucuresti NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări

Semnalare publicata pe blog 

personal

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport

Autorul mentioneaza 

patrunderea in tara 

impreuna cu materiale de 

constructii

NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

Nu este evaluat impactul

811

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2014). EVALUAREA 

IHTIOFAUNEI DIN ARIA PROTEJATĂ RÂUL TUR. 

Satu Mare – Studii Şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, 

XIV, 49–92.

Ctenopharyngodon 

idella

Ctenopharyngodon 

idella

01/01/2011-

01/01/2012

lacul de la 

Porumbești
############ 229,888,430,000 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date de la paznicul lacului.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

B3: sunt prezente și crescute/ cultivate 

specimene care au fost transportate dincolo de 

limitele arealului natural și eliberate direct într-

un mediu nou

NA NA NA NA NA NA



812

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2014). EVALUAREA 

IHTIOFAUNEI DIN ARIA PROTEJATĂ RÂUL TUR. 

Satu Mare – Studii Şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, 

XIV, 49–92.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 1/7/2011

Specia a fost 

identificată în 

interiorul 

ROSCI0241 Râul 

Tur, în special în 

brațele moarte și 

canalele aflate 

dealungul râului 

Tur. În brațul 

mort al Turului de 

lângă Drăgușeni a 

fost identificată 

într-un număr 

extrem de mare, 

fiind singura 

specie de pește 

identificată în 

acesta. În râul 

Tur specia a fost 

identificată doar 

printr-un singur 

exemplar în 

apropierea 

graniței, dar 

probabil aceasta 

este prezentă în 

mai multe locuri 

(a fost identificată 

și în afluentul 

acestuia, în râul 

Turț, fiind 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România.

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport, 

Dispersie naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

813

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2014). EVALUAREA 

IHTIOFAUNEI DIN ARIA PROTEJATĂ RÂUL TUR. 

Satu Mare – Studii Şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, 

XIV, 49–92.

Carassius gibelio Carassius gibelio 1/7/2011

Este prezentă în 

majoritatea 

habitatelor 

acvatice din 

interiorul 

ROSCI0241 Râul 

Tur. Nu a fost 

identificat în râul 

Talna, și doar într-

un singur punct în 

canalul Egherul 

Mare/Vármegye 

árka (în partea din 

aval a acestuia). 

În publicație ste 

prezentată o hartă 

cu zonele unde a 

fost identificată 

specia.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

814

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2014). EVALUAREA 

IHTIOFAUNEI DIN ARIA PROTEJATĂ RÂUL TUR. 

Satu Mare – Studii Şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, 

XIV, 49–92.

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix

01/07/2011-

01/09/2012

În interiorul 

ROSCI0241 Râul 

Tur, în lacul de la 

Porumbești.

47,951,544 22,988,843 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Informație de la paznicul 

lacului Porumbești.

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

815

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2014). EVALUAREA 

IHTIOFAUNEI DIN ARIA PROTEJATĂ RÂUL TUR. 

Satu Mare – Studii Şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, 

XIV, 49–92.

Ameiurus sp. Ameiurus sp. 1/7/2011

În interiorul 

ROSCI0241 Râul 

Tur este prezentă 

atât în râul Tur 

(întrun număr 

redus) cât și în 

canalele și brațele 

moarte de lângă 

acesta. Apare în 

număr mai mare 

în canale. În 

publicație ste 

prezentată o hartă 

cu zonele unde a 

fost identificată 

specia.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

816

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2014). EVALUAREA 

IHTIOFAUNEI DIN ARIA PROTEJATĂ RÂUL TUR. 

Satu Mare – Studii Şi Comunicări Seria Ştiinţele Naturii, 

XIV, 49–92.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 1/7/2011

În interiorul 

ROSCI0241 Râul 

Tur autorii au 

identificat două 

exemplare în râul 

Tur, unul în 

apropierea 

graniței, iar unul 

în aval de barajul 

de la Călinești. 

Restul 

exemplarelor au 

fost identificate în 

brațele moarte ale 

Turului și în 

canalele din zonă. 

În publicație ste 

prezentată o hartă 

cu zonele unde a 

fost identificată 

specia.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Matei, I., & Tudor, M. (2014). Competition on 

microhabitat quality between the pond slider ( Trachemys 

scripta ) and European pond turtle ( Emys orbicularis ). A 

case study in two quasi isolated water bodies in Constanta 

city. International Zoological Congress of “Grigore 

Antipa” Museum 19 - 22 November 2014 Bucharest - 

Romania Book of Abstracts Edited by: Luis Ovidiu Popa, 

Costică Adam, Gabriel Chişamera, Elena Iorgu, Dumitru 

Murariu, Oana Paula Popa, 188. 

http://www.czga.ro/pozepagini/CZGA_2014___Book_of_

abstracts___updated.pdf

Trachemys scripta Trachemys scripta NA
Lacul Tăbăcărie, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA
Larg distribuite în L. 

Tăbăcărie și o baltă

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

Autorii menționează distribuția pe 

clase de vârste a speciei, sugerând 

reproducerea aici

Autorii 

consideră că 

Trachemys 

competiționeaz

ă cu succes 

pentru habitat 

cu Emys. 

Totuși ei 

observă că 

ambele specii 

se reproduc și 

au o 

distribuție 

comparabilă 

pe clase de 

vârstă.

NA NA NA NA

818

Nagy, A.-A., Imecs, I., & Hegyeli, Z. (2011). A Maros 

halfaunája a Gyergyói-medencében – az utóbbi 

évtizedekben bekövetkezett változások és védelmi 

javaslatok. Apáthy Könyvek, A Gyergyói-medence: egy 

mozaikos táj természeti értékei, 161–174.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 20/07/2009

Mureș, în dreptul 

localității Senetea, 

la confluența 

pârâului Senetea.

 46.636585°  25.591395° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Asociere cu un 

mijloc/vector de transport, 

Dispersie naturală secundară

NA 5 exemplare

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Nagy, A.-A., Imecs, I., & Hegyeli, Z. (2011). A Maros 

halfaunája a Gyergyói-medencében – az utóbbi 

évtizedekben bekövetkezett változások és védelmi 

javaslatok. Apáthy Könyvek, A Gyergyói-medence: egy 

mozaikos táj természeti értékei, 161–174.

Carassius gibelio Carassius gibelio 20/07/2009

Râul Mureș, la 

confluența cu 

pârâul Senetea.

 46.636585°  25.591395° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată, Dispersie 

naturală secundară

NA 1exemplar

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

820

Nagy, A.-A., & Imecs, I. (2009). Cercetări ihtiofaunistice 

pe Mureş în jurul localităţilor Senetea şi Reghin. Migrans 

(Milvus Group), XI(1), 10.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/07/2008

Mureș, aval 

Senetea
 46.638268°  25.588207° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

821
Battes, K. W., & Stoica, I. (2006). Ihtiofauna din Lacul 

Ştiucii (B. Karina (ed.)). Casa Cărții de Știință.
Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 07/07/2004

Lacul Știucii, jud 

Cluj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA 3 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

822

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

stația 4. râul 

Barcău, loc. 

Marghita

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

823

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

stația 6, pe 

Barcău, la 

Sâniob, la podul 

rutier

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

824

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

Stația 7, pe 

Barcău, în aval de 

localitatea Marca, 

în amonte de 

barajul proiectat 

între Marca și 

Suplacu de 

Barcău.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

825

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

stația nr. 8: Pârâul 

Dizsér, aval de 

loc. Iteu-Nou

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA
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Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

Stația nr. 10: 

pârâul  Hosszú-

aszó, aval de loc. 

Marghita

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

827

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

Stația nr. 11: 

pârâul Eger, la 

podul rutier de la 

Marghita

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 12 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

828

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

Stația nr. 12: 

pârâul Eger, 

amonte de stația 

de epurare al 

orașului Marghita

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 5 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

829

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

Stația nr. 13: 

pârâul Fancsika, 

la podul rutier de 

la Crestur

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 12 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E
NA NA NA NA NA

830

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2005

Stația nr. 16: 

pârâul 

Szentmiklós, în 

dreptul localității 

Sâniob. În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA



831

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 3: pe 

Barcău, în dreptul 

localității Cohani, 

la podul rutier 

care duce spre 

localitate.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

832

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 5: râul 

Barcău, loc. 

Sânlazăr, la podul 

rutier care duce 

spre localitate. În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 11 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

833

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 8: 

Pârâul Dizsér, 

aval de loc. Iteu-

Nou.  În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E NA NA NA NA NA

834

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 11: 

pârâul Eger, la 

podul rutier de la 

Marghita.  În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E.
NA NA NA NA NA

835

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 12: 

pârâul Eger, 

amonte de stația 

de epurare al 

orașului Marghita.  

 În publicație 

există o hartă cu 

stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 9 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

836

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 13: 

pârâul Fancsika, 

la podul rutier de 

la Crestur.  În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 18 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E.
NA NA NA NA NA

837

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația 14: Pârâul 

Fancsika 

(Făncica?), în 

dreptul localității 

Făncica. În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România.
NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

838

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația 15: Pârâul 

Szentmiklós 

(Sânicolau?), în 

dreptul localității 

Sânicolau de 

Munte. În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

839

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Carassius gibelio Carassius gibelio 01/01/2005

Stația nr. 16: 

pârâul 

Szentmiklós, în 

dreptul localității 

Sâniob. În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

840

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2005

Stația nr. 9: 

pârâul Hosszú-

aszó (Inot?), în 

amonte de 

Marghita. În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA



841

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2005

Stația nr. 12: 

pârâul Eger, 

amonte de stația 

de epurare al 

orașului Marghita.  

 În publicație 

există o hartă cu 

stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

842

Wilhelm, S. (2007). A BERETTYÓ ÉS MELLÉKVIZEI 

HALFAUNÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI (THE CHANGES 

OF THE ICHTHIOFAUNA OF RIVER BERETTYÓ 

AND TRIBUTARIES). PISCES HUNGARICI I. - I. 

MAGYAR HALTANI KONFERENCIA, 

(SUPPLEMENT KÖTET), I, 106–112.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2005

Stația nr. 13: 

pârâul Fancsika, 

la podul rutier de 

la Crestur.  În 

publicație există o 

hartă cu stațiile de 

prelevare a 

probelor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

843

Harka, Á., Györe, K., Sallai, Z., & Wilhelm, S. (1998). A 

Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig. Tudomány. 

68-74

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1996

În râul Barcău, 

din dreptul 

localității Cohani 

(BH) până la 

ieșirea din țară. 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA

Abundent între Sânlazăr 

(BH) și Sâniob (BH), de la 

Sălard (BH) până la ieșirea 

din țară este prezentă într-o 

abundență mai moderată.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

844

Harka, Á., Györe, K., Sallai, Z., & Wilhelm, S. (1998). A 

Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig. Tudomány. 

68-74

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/1996

În râul Barcău, 

din dreptul 

localității 

Nușfalău (SJ) 

până la ieșirea din 

țară.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA
Este relativ rar pe secțiunea 

Baecăului din România.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

845

Harka, Á., Györe, K., Sallai, Z., & Wilhelm, S. (1998). A 

Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig. Tudomány. 

68-74

Ameiurus melas Ictalurus melas 23/07/1997

Sânlazăr (BH), 

într-un lac săpat 

(cubic), în afara 

digului râului 

Barcău.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA
juvenili din acel an (1997) 

într-un număr mare.

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

Cel mai probabil este prima 

semnalare a acestei specii din 

România.

NA NA NA NA NA

846

Harka, Á., Györe, K., Sallai, Z., & Wilhelm, S. (1998). A 

Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig. Tudomány. 

68-74

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1996

În râul barcău, 

din dreptul 

localității Sânlazăr 

(BH) până la 

ieșirea din țară

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA

Abundență medie pe 

sectorul Barcăului  dintre 

Sânlazăr (BH) până la 

ieșirea din țară.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

847

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 16/08/2011

Crișul Negru, 

Tinca
46º46'17,45" 21º57'23,98" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 17 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

848

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Carassius gibelio Carassius gibelio 16/08/2011 Barcău, Marghita 47º20'11,07" 22º19'45,23" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 3 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

849

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Carassius gibelio Carassius gibelio 16/08/2011
râul Barcău, 

Abran
47º19'30,33" 22º23'13,47" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

850

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Ameiurus melas Ameiurus melas 16/08/2011
Râul Crișul Alb, 

Chișineu Criș
46º31'40,74" 21º30'26,37" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

851

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Ameiurus melas Ameiurus melas 16/08/2011
râul Crișul Alb, 

Ineu
46º25'53,85" 21º51'39,00" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

852

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 16/08/2011

Râul Crișul 

Negru, localitatea 

Sântion

47º04'57,58" 21º47'54,30" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 3 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

853

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 16/08/2011
Crișul Negru, 

localitatea Tinca
46º46'17,45" 21º57'23,98" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

854

Györe, K., Józsa, V., Cupşa, D., Alexandrina, F., Janka, 

B., Anda, P., Adriana, P., Zsuzsanna, J. S., & Zsuzsanna, 

G. P. (2012). A KÖRÖS-BERETTYÓ 

VÍZRENDSZERÉNEK HALFAUNISZTIKAI 

VIZSGÁLATA (FISH FAUNAL STUDIES IN THE 

KÖRÖS-BERETTYÓ RIVER SYSTEM). Pisces 

Hungarici, 6, 59–69.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 16/08/2011
Crișul Alb, 

Chișineu Criș
46º31'40,74" 21º30'26,37" NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 7 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

Datele sugerează statut E. NA NA NA NA NA

855

Nalbant, T. T. (1995). Fish of the Mureș (Maros) River: 

systematics and ecology. Tiscia Monograph Series, 

225–234.

Oncorhynchus 

mykiss
Oncorhynchus mykiss

01/08/1991-

01/10/1991

În râul Mureș, 

Între localitățile 

Sărmaș și 

Răstolița. 

Exemplare 

probabil scăpate 

de la păstrăvăria 

de pe pârâul 

Gudea. 

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA Câteva exemplare.

C1: Specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA



856

Nalbant, T. T. (1995). Fish of the Mureș (Maros) River: 

systematics and ecology. Tiscia Monograph Series, 

225–234.

Salvelinus 

fontinalis
Salvelinus fontinalis

01/08/1991-

01/10/1991

În râul Mureș, 

între localitățile 

Sărmaș și 

Răstolița. 

Exemplarescăpate 

din păstrăvăria de 

pe pârâul Gudea.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA câteva exemplare

C1: Specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA

857

Nalbant, T. T. (1995). Fish of the Mureș (Maros) River: 

systematics and ecology. Tiscia Monograph Series, 

225–234.

Pseudorasbora 

parva

Pseudorasbora parva 

parva
01/08/1991

În râul Mureș, de 

la Senetea (HR) 

până la confluența 

cu Tisa.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA
Una dintre cele mai comune 

specii.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

858

Nalbant, T. T. (1995). Fish of the Mureș (Maros) River: 

systematics and ecology. Tiscia Monograph Series, 

225–234.

Carassius gibelio
Carassius auratus 

gibelia
01/08/1991

În râul Mureș, de 

la Târgu Mureș, 

până la confluența 

cu Tisa.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA Specie relativ frecventă.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

859

Nalbant, T. T. (1995). Fish of the Mureș (Maros) River: 

systematics and ecology. Tiscia Monograph Series, 

225–234.

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/08/1991

Găsit într-un 

canal conectat cu 

râul Mureș la 

Nădlac.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA Specie foarte rară.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

860

Nalbant, T. T. (1995). Fish of the Mureș (Maros) River: 

systematics and ecology. Tiscia Monograph Series, 

225–234.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/08/1991

Present în râul 

Mureș de la 

Sărmaș până la 

Sântimbru, posibil 

până la confluența 

cu râul Tisa.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

861

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

Râul Barcău, 

localitatea Cohani.
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 6 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

862

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

Râul Barcău, 

localitatea 

Marghita.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 60

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

863

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

Râul Barcău, 

localitatea 

Sânlazăr.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 400

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

864

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

Râul Barcău, 

localitatea Sâniob.
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 100 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

865

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

Râul Barcău, 

localitatea Sălard.
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 6 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

866

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/1997

Râul Barcău, 

localitatea Roșiori 

Bihor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 3

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

867

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/1997

râul Barcău, 

localitatea 

Nușfalău.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

868

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/1997

râul Barcău, 

localitatea 

Suplacu de 

Barcău.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

869

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/1997

râul Barcău, 

localitatea 

Marghita

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex. 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

870

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/1997
râul Barcău, 

localitatea Sâniob.
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 3 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

871

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/1997

râul Barcău, 

localitatea Roșiori 

Bihor.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

872

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Ameiurus melas Ictalurus melas 01/01/1997

Un afluent al 

râului Barcău, la 

Sânlazăr.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 60 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

873

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997

râul Barcău, 

localitatea 

Sânlazăr.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

874

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/1997
râul Barcău, 

localitatea Sâniob
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

875

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Vârșolț.
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 5 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA



876

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Sărmășag

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

877

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Supuru 

de Sus.

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

878

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Acâș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

879

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Craidorolț

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 4 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

880

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Moftinu Mare

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 10 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

881

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Pseudorasbora 

parva
Pseudorasbora parva 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Berveni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

882

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/2000

râul Crasna 

localitatea Supuru 

de Sus

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 12 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

883

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/2000
râul Crasna, 

localitatea Acâș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 3 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

884

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Craidorolț

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România.
NA NA 40 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

885

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/2000 01.01.2000. NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 15 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

886

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Carassius gibelio Carassius auratus 01/01/2000
râul Crasna, 

localitatea Berveni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 60 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

887

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Craidorolț

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

888

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Ameiurus 

nebulosus
Ictalurus nebulosus 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Berveni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex. 

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

889

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Ameiurus melas Ictalurus melas 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Supuru 

de Sus

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

890

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Ameiurus melas Ictalurus melas 01/01/2000
râul Crasna, 

localitatea Berveni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 3 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

891

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2000
râul Crasna, 

localitatea Vârșolț
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 300 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

892

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea Șimleul 

Silvaniei

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

893

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Sărmășag

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

894

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2000

râul Crasna, 

localitatea 

Craidorolț

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 1 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

895

Wilhelm, S., Harka, Á., & Sallai, Z. (2002). The 

prevailing anthropogenic effects on certain smaller 

Northwestern Romanian Rivers. Tiscia Monograph Series 

6, 6, 187–198.

Lepomis gibbosus Lepomis gibbosus 01/01/2000
râul Crasna, 

localitatea Berveni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România. NA NA 2 ex.

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA NA

896

Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2009 Constanta 44.206841 28.632876 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA



897

Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2011 Bucharest 44.437179 26.091575 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2009 Ramnicu Valcea 45.101437 24.357383 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA

899

Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2000 Oradea 47.046281 21.918784 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2010 Oradea 47.040746 21.931037 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2014 Buzau 45.145532 26.795011 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA

902

Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2015 Băile Felix 46.981666 21.984748 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016 Băile Felix 46.981666 21.984748 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016 Brașov 45.613738 25.639451 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA

905

Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016 Bucuresti 44.437104 26.064355 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016 Bucuresti 44.398084 26.134023 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016 Bucuresti 44.413569 26.096062 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta 01/01/2016 Bucuresti 44.398084 26.134023 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 
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lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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mediile respective, dar nu se reproduc în 
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NA NA NA NA NA NA
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regiuni similare 

invadate
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C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 
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regiuni similare 
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în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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917

Stanescu F., Sos T., Samoila C., et al. (2017) ‘Trachemys 

scripta in the East and South European Region. A review 

of the invasion extent.’, in TRICHKOVA T., TOMOV 

R., VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 121.

Trachemys scripta Trachemys scripta NA Bucharest 44.406184 26.101756 WGS 84

mediu: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în alte 

regiuni similare 

invadate

neconfirmata prin fotografie NA NA NA

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 
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mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA NA NA
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mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse
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ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA
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Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA
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ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA
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lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA
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E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate
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speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA
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Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 
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Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 
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Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 23/09/2011 Trotus 46.11171667 27.08725000 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1014

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Susita 45.94560000 26.99868333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1015

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Putna 45.86508333 27.06013333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1016

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Putna 45.81561667 27.13943333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA



1017

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Putna 45.72713333 27.26425000 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1018

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Milcov 45.66698 27.16146 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1019

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Putna 45.62827 27.43108 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1020

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Rimnicu Sarat 45.39083 27.17575 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1021

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 11/09/2008 Rimnicu Sarat 45.41800 27.25995 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1022

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 16/09/2011 Rimnicu Sarat 45.50635 27.32257 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1023

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 16/09/2011 Buzau 45.1755 26.7957 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1024

Ruben, I., Cogalniceanu, D., Ureche, D. (2017) ‘Rapid 

spread of Amur sleeper (Perccottus glenii) in North-

Eastern Romania’, in TRICHKOVA T., TOMOV R., 

VLADIMIROV V., KALCHEVA H., VANEV Y., 

ULUDAĞ A., et al. (ed.) 7th ESENIAS Workshop with 

Scientific Conference “Networking and Regional 

Cooperation Towards Invasive Alien Species Prevention 

and Management in Europe”, p. 100.

Perccottus glenii Perccottus glenii 16/09/2011 Buzau 45.1229 26.9017 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date personale autor NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

efective ridicate NA NA NA NA NA

1025
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1918-

01/01/2010

Fiac-Bata, 

comuna Bata, 

jud. Arad, Crisana

45.966726 22.077546 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din fostul 

imperiu Austro-Ungar; 66 

exemplare in 1950; 13 

exemplare in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

efectiv in scadere, cu semne de 

degenerare genetica
NA NA NA NA Date originale din Romania

1026
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1916-

01/01/2010

padurea Socodor, 

Chisineu-Cris, 

jud. Arad, Crisana

46.546862 21.461813 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară

exemplare sosite din 

Ungaria (padurea 

Gyulavari, la granita), unde 

s-a hotarat lasarea in 

libertate (inmultire peste 

masura si degradare 

arborete)

exemplare venite din 

padurea Gyulavari, Ungaria, 

unde s-a hotarat lasarea in 

libertate datorita inmultirii 

excesive; 100 exemplare in 

1943, 625 in 1980, 1980 in 

1990, 1400 in 2004, 810 

exemplare in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

efectivul populational a fluctuat in 

timp; exemplare din acest fond 

cinegetic au fost folosite pentru a 

popula si alte zone (intr 55-619 km 

departare): Tinca, Cetariu (Bihor), 

Resca (Olt), lapis (Salaj), Papiu 

Ilarian (Mures), Bolintin (Giurgiu), 

Decebal (Constanta), Scrovistea 

(Ilfov), Bratovoesti (Dolj), Mozacu 

(Arges), plus inca 4 locatii unde 

populatiile nu au supravietuit: 

Oravita (Caras-Severin), Iezeru 

Ighel (Salaj), Cervenita 

(Mehedinti), Cerhat (Satu Mare). 

In anii 80 au fost exportte 

exemplare pentru colonizarea unor 

locatii din Italia.

populatiile 

mari produc 

pagube la 

arborete

ridicat: citări din lucrări 

publicate referitoare la 

impactul speciei 

documentat în România

Date originale din Romania

1027
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1966-

01/01/2010

fondul Sanpetru-

Ghedus: padurile 

Bezdin, Rata-

Vaida, Ghedus, 

jud. Arad, Crisana

46.140302 21.046876 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 59 exemplare in 

1966, 110 in 1984, 123 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1028
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1961-

01/01/2010

Salisteanca, jud. 

Arad, Crisana
46.569065 21.618162 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară
exemplare sosite din 

Padurea Socodor

exemplare venite din 

padurea Socodor; 85 

exemplare in 1961, 370 in 

1992, 100 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

populatiile mari produc pagube in sectorul 

agricol



1029
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1971-

01/01/2010

Pilu (Ratul Pilu), 

jud. Arad, Crisana
46.569418 21.346675 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară
exemplare sosite din 

Padurea Socodor

exemplare venite din 

padurea Socodor; 46 

exemplare in 1961, 250 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1030
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1962-

01/01/2010

Adea (padurea 

Adea), jud. Arad, 

Crisana

46.572509 21.639836 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară
exemplare sosite din 

Padurea Socodor

exemplare venite din 

padurea Socodor; 3 

exemplare in 1962, 170 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1031
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1972-

01/01/2010

padurea Lunca 

Holumburi, jud. 

Arad, Crisana

46.616441 21.602433 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară
exemplare sosite din 

Padurea Socodor

exemplare venite din 

padurea Socodor; 13 

exemplare in 1972, 123 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1032
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1978-

01/01/2010

padurea Sintea, 

jud. Arad, Crisana
46.484404 21.585450 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară
exemplare sosite din 

Padurea Socodor

exemplare venite din 

padurea Socodor; 7 

exemplare in 1978, 21 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1033
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1963-

01/01/2010

Tipar, padurea 

Somos, jud. 

Arad, Crisana

46.471433 21.569501 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară
exemplare sosite din 

Padurea Socodor

exemplare venite din 

padurea Socodor; 12 

exemplare in 1963, 265 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1034
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1906-

01/01/1976

Sacueni, fondul 

Pucioasa-

Cubulcut, jud. 

Bihor, Crisana

47.335886 22.141127 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Austria 

de un conte ceh; 18 

exemplare in 1906, 3 in 

perioada 1971-1976

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1035
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1940-

01/01/2010

Albis, padurea 

Cetariu, jud. 

Bihor, Crisana

47.136370 22.043150 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din fostul 

imperiu Austro-Ungar; 55 

exemplare in 1940, 44 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1036
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1958-

01/01/2010

Cauasd, padurea 

Goroniste, com. 

Tinca, jud. Bihor, 

Crisana

46.809083 21.842805 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din fondul 

cinegetic Socodor-Chisineu-

Cris; 15 exemplare in 1958, 

112 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1037
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1987-

01/01/2010

Miersig, padurea 

Perii si Pusta, jud. 

Bihor, Crisana

46.869181 21.827664 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din 

Goruniste; 8 exemplare in 

1987, 32 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1038
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1987-

01/01/2010

Miersig, padurea 

Sititelec, jud. 

Bihor, Crisana

46.848635 21.899918 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din 

Goruniste; 8 exemplare in 

1987, 32 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1039
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1957-

01/01/2010

padurea Mozacu, 

jud. Arges, 

Muntenia

44.606439 25.195971 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din parcul 

Sarlota (Timis); 33 

exemplare in 1957, 175 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1040
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1974-

01/01/2010

Furduesti, jud. 

Arges, Muntenia
44.697348 25.094417 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Mozacu; 21 exemplare in 

1974, 10 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1041
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1967-

01/01/2010

Deagu si 

Mozaceni, jud. 

Arges, Muntenia

44.569687 25.091672 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Mozacu; 10 exemplare in 

1967 (Deaguri), 9 in 1977 

(Mozaceni), 70 in 2010 (35 

in Deaguri, 35 in Mozaceni)

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1042
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1976-

01/01/2006

Morteni, padurea 

Morteanca, jud. 

Dambovita, 

Muntenia

44.620314 25.207307 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Mozacu; 15 exemplare in 

1976, 9 in 2006

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1043
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1975-

01/01/1992

padurea Homu, 

fondul cinegetic 

Croitori, jud. 

Dambovita, 

Muntenia

44.515221 25.366506 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Mozacu; 10 exemplare in 

1975, 2 in 1992

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1044
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1969-

01/01/2010

Dedulesti, jud. 

Buzau, Muntenia
45.478002 26.911586 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse de la 

Sarlota (Timis); 24 

exemplare in 1969, 19 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1045
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1983-

01/01/2010

Podu Pitarului, 

jud. Calarasi, 

Muntenia

44.324589 26.363934 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse de la 

Mozacu (Arges); 9 

exemplare in 1983, 30 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1046
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1983-

01/01/2010

Pitigaia, jud. 

Calarasi, Muntenia
44.351053 26.332615 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare care si-au extins 

arealul dinspre Podu 

Pitarului

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1047
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1978-

01/01/2010

Comisani, 

padurea Iuda, jud. 

Dambovita, 

Muntenia

44.831389 25.582500 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Mozacu (Arges); 27 

exemplare in 1978, 55 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1048
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1955-

01/01/2010

Bolintin, padurea 

Malu Spart-

Cascioarele, jud. 

Giurgiu, Muntenia

44.461947 25.662308 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse de la 

Sarlota (Timis); 20 

exemplare in 1964, 180 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1049
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1950-

01/01/2010

Snagov, jud. 

Ilfov, Muntenia
44.712566 26.154786 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse de la 

Sarlota (Timis); 50 

exemplare in 1991, 5 in 

2000, 12 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1050
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1950-

01/01/2010

Burias, jud. Ilfov, 

Muntenia
44.719489 25.991369 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse de la 

Sarlota (Timis); 15 

exemplare in 1955, 100 in 

1991, 9 in 2000, 6 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1051
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1950-

01/01/2010

Scrovistea, jud. 

Ilfov, Muntenia
44.707812 26.065679 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare venite de la 

Burias si introduse din 

diferite fonduri cinegetice 

din Romania (Arad, Olt); 

433 exemplare in 1996, 248 

in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1052
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1960-

01/01/2010

Gherghita, jud. 

Prahova, 

Muntenia

44.774658 26.128859 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Resca 

(Olt) si fosta Cehoslovacie; 

8 exemplare in 1960, 90 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1053
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1970-

01/01/2010

Ersig, jud. Caras-

Severin, Banat
45.479634 21.600208 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse de la 

Sarlota (Timis); 14 

exemplare in 1970, 50 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1054
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1904-

01/01/2010

Bogda, Parcul 

Sarlota, jud. 

Timis, Banat

45.940966 21.513468 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Subotica, Serbia; 24 

exemplare in 1904, 1070 in 

1979, 867 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1055
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1954-

01/01/2010

Nadas, jud. 

Timis, Banat
45.899987 21.539760 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din parcul 

Sarlota, aflat mai la Nord; 

30 exemplare in 1969, 77 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1056
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1972-

01/01/2010

Brestovat, jud. 

Timis, Banat
45.868164 21.711148 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului din 

parcul Sarlota; 12 

exemplare in 1972, 65 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1057
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1969-

01/01/2010

Alios, Bogda-

Masloc, jud. 

Timis, Banat

45.997466 21.519554 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului din 

parcul Sarlota; 20 

exemplare in 1969, 70 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1058
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1970-

01/01/2010

Neudorf, jud. 

Timis, Banat
46.061496 21.616993 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului din 

parcul Sarlota; 20 

exemplare in 2001, 85 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1059
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1967-

01/01/2010

Pischia, jud. 

Timis, Banat
45.929046 21.356018 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului din 

parcul Sarlota; 14 

exemplare in 1969, 68 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1060
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1968-

01/01/2010

Cheveres, jud. 

Timis, Banat
45.710299 21.505348 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse cu 

camionul din Sarlota; 10 

exemplare in 1968, 116 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1061
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1968-

01/01/2010

Padureni, jud. 

Timis, Banat
45.626718 21.228803 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse cu 

camionul din Sarlota; 25 

exemplare in 1968, 65 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1062
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1959-

01/01/2010

Bratovoesti, jud. 

Dolj, Oltenia
44.094085 23.899628 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse cu 

camionul din Sarlota; 15 

exemplare in 1959, 75 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1063
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1979-

01/01/2010

Rojiste, jud. Dolj, 

Oltenia
44.042607 24.006305 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului dinspre 

Bratovoesti; 40 exemplare 

in 1979, 6 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1064
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1978-

01/01/2010

Murta, jud. Dolj, 

Oltenia
44.001842 23.897521 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului dinspre 

Bratovoesti; 9 exemplare in 

1978, 13 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1065
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1978-

01/01/2010

Sadova, jud. 

Dolj, Oltenia
43.887605 23.906921 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

extinderea arealului dinspre 

Murta, 6 exemplare in 

1978, 5 in 1994

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1066
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1968-

01/01/2010

Dalga, jud. Dolj, 

Oltenia
44.168803 23.806682 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

si migrate din Bratovoesti; 

18 exemplare in 1968, 33 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1067
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1971-

01/01/2010

Panaghia, jud. 

Dolj, Oltenia
44.195396 23.668771 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din Dalga; 

4 exemplare in 1971, 22 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1068
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1962-

01/01/2010

Tismana, jud. 

Gorj, Oltenia
45.080095 22.923750 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Sarlota; tarcuri de 

acomodare in Padurea 

Dumbrava, sat Vanata; 10 

exemplare in 1962, 48 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1069
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1942-

01/01/2010

Resca-Hotarani, 

jud. Olt, Oltenia
44.182006 24.415830 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

si Chisineu-Cris; 35 

exemplare in 1956, 1159 in 

1976, 100 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1070
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1976-

01/01/2010

Dobrosloveni, 

jud. Olt, Oltenia
44.210838 24.337435 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Resca; 63 exemplare in 

1976, 210 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1071
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1964-

01/01/2010

Seaca, jud. Olt, 

Oltenia
44.717847 24.457901 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Sarlota; 25 exemplare in 

1964, 250 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1072
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1977-

01/01/1987

Oporelu, jud. Olt, 

Oltenia
44.579682 24.412921 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din Seaca; 

12 exemplare in 1977, 2 in 

1987

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1073
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/2002-

01/01/2010

Topana, jud. Olt, 

Oltenia
44.850891 24.505221 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din Seaca; 

9 exemplare in 2002, 10 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1074
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1991-

01/01/2010

Spineni, jud. Olt, 

Oltenia
44.709649 24.580044 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din Seaca; 

7 exemplare in 1991, 6 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1075
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1987-

01/01/1997

Verguleasa, jud. 

Olt, Oltenia
44.630015 24.344728 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din Seaca; 

13 exemplare in 1987, 4 in 

1997

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1076
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1966-

01/01/2010

Bistrita-Izvoru, 

jud. Olt, Oltenia
44.434585 24.182204 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Sarlota; 6 exemplare in 

1974, 35 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1077
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1966-

01/01/2010

Morunesti-Calui, 

jud. Olt, Oltenia
44.436098 24.061868 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din 

Bistrita-Izvoru; 38 

exemplare in 1985, 2 in 

2007

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1078
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1960-

01/01/2010

Dobrusa-

Dragasani, jud. 

Valcea, Oltenia

44.620492 24.189673 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Sarlota; 11 exemplare in 

1962, 32 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1079
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1981-

01/01/2010

Floriile, Padurea 

Decebal, jud. 

Constanta, 

Dobrogea

44.128074 27.848416 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din 

Chisineu-Cris (Arad) si 

Mozacu (Arges); 9 

exemplare in 1981, 21 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1080
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1987-

01/01/2010

Razoarele, 

Padurea Baneasa, 

jud. Constanta, 

Dobrogea

44.072506 27.656117 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Resca 

(Olt); 20 exemplare in 

1987, 24 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1081
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1958-

01/01/2010

Fantana Mare, 

jud. Tulcea, 

Dobrogea

44.850012 28.498613 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 19 exemplare in 

1987, 9 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1082
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1971-

01/01/2010

Carjelari, jud. 

Tulcea, Dobrogea
44.960022 28.371207 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare de la Fantana 

Mare; 7 exemplare in 1971, 

69 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1083
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1961-

01/01/2010

Ciucurova, jud. 

Tulcea, Dobrogea
44.931842 28.530713 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare de la Sarlota si 

Fantana Mare; 21 

exemplare in 1961, 19 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1084
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1971-

01/01/2010

Ciucurova, 

Padurea Izvoru 

Varlan, jud. 

Tulcea, Dobrogea

44.936436 28.553265 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare de la Ciucurova 

si Fantana Mare; 17 

exemplare in 1971, 42 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1085
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1966-

01/01/2010

Atmagea, jud. 

Tulcea, Dobrogea
44.985557 28.486179 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare de la Ciucurova 

si Fantana Mare; 15 

exemplare in 1966, 92 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1086
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1957-

01/01/2010

Pianu, Padurea 

Mare, jud. Alba, 

Transilvania

45.910362 23.515418 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 16 exemplare in 

1957, 104 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1087
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1970-

01/01/2010

Aninoasa, 

Padurea Reci, 

jud. Covasna, 

Transilvania

45.823920 25.930884 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 35 exemplare in 

1970, 19 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1088
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1976-

01/01/2010

Papiu Ilarian, jud. 

Mures, 

Transilvania

46.549303 24.184476 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis) si Socodor-Chisineu-

Cris (Arad); 28 exemplare 

in 1976, 20 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1089
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1963-

01/01/2010

Noroieni, jud. 

Satu Mare, 

Transilvania

47.877646 22.932716 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 16 exemplare in 

1963, 50 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1090
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1957-

01/01/2010

Adam, jud. 

Galati, Moldova
46.054900 27.708300 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 17 exemplare in 

1957, 71 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1091
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1964-

01/01/1994

Certesti, jud. 

Galati, Moldova
45.995188 27.686320 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Adam; 13 exemplare in 

1964, 2 in 1994

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1092
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1962-

01/01/2010

Hanu Conachi, 

jud. Galati, 

Moldova

45.589548 27.575239 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 15 exemplare in 

1962, 19 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1093
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1970-

01/01/2010

Liesti, jud. Galati, 

Moldova
45.639945 27.561994 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la Hanu 

Conachi; 5 exemplare in 

1970, 17 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1094
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1969-

01/01/2010

Barcea, jud. 

Galati, Moldova
45.760299 27.524887 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la Hanu 

Conachi si Liesti; 2 

exemplare in 1969, 54 in 

2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1095
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1962-

01/01/2010

Margineni, jud. 

Neamt, Moldova
46.921335 26.667293 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 10 exemplare in 

1962, 14 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1096
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1977-

01/01/1987

Bodesti, jud. 

Neamt, Moldova
47.063981 26.475533 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Margineni; 5 exemplare in 

1978, 10 in 1985

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1097
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1980-

01/01/1990

Garleni, jud. 

Bacau, Moldova
46.642760 26.815549 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară
exemplare venite de la 

Margineni

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1098
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama 01/01/2004

Barjoveni jud. 

Neamt, Moldova
46.868395 26.768055 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Margineni; 6 exemplare in 

2004

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1099
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1956-

01/01/2010

Patrauti, jud. 

Suceava, 

Bucovina

47.772708 26.201078 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

imbunatatire fond cinegetic

exemplare aduse din Sarlota 

(Timis); 22 exemplare in 

1956, 60 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA

in perioadele in care 

populatiile erau 

mari, au adus 

pagube in culturile 

agricole (sfecla de 

zahar si cartof)

NA NA Date originale din Romania

1100
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1969-

01/01/2010

Zamostea, jud. 

Suceava, 

Bucovina

47.854252 26.223858 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Patrauti; 5 exemplare in 

1969, 5 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1101
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1969-

01/01/2010

Adancata, jud. 

Suceava, 

Bucovina

47.733395 26.276700 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Patrauti; 20 exemplare in 

1969, 5 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1102
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1988-

01/01/1993

Mitoc, jud. 

Suceava, 

Bucovina

47.710028 26.269029 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite de la 

Patrauti; 20 exemplare in 

1988, 10 in 1993

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1103
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/2006-

01/01/2010

Ciumeghiu, jud. 

Bihor
46.718950 21.571467 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din 

Ungaria; 10 exemplare in 

2006, 17 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1104
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/2003-

01/01/2010

Pardina, jud. 

Tulcea
45.333907 29.009038 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din 

Ucraina; 3 exemplare in 

2003, 12 in 2010

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1105
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/2008-

01/01/2010

Ostrovu Tataru, 

jud. Tulcea
45.390456 29.174523 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară
exemplare venite din 

Ucraina

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1106
Geacu, S. (2012). Cerbul lopatar in Romania. Bucuresti: 

Editura Academiei Romane.
Dama dama Dama dama

01/01/1995-

01/01/1996

Chiselet, jud. 

Calarasi
44.146169 26.878888 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din Romania Dispersie naturală secundară Dispersie naturală secundară

exemplare venite din 

Bulgaria; 25 exemplare in 

1995, 14 in 1996

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1107
Linția, D. (1955). Păsările din R.P.R., vol. III. Editura 

Academiei R.P.R.
Anser indicus Anser indicus 30/08/1934 Bonțida, jud. Cluj 46.550 23.500 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

C0: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, fără a fi captive sau 

cultivate, dar nu sunt capabile să 

supraviețuiască pentru perioade semnificative 

de timp

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1108

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/04/1960

Segarcea, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1109

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/06/1982

Segarcea, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1110

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/12/1983

Melinești, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1111

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 07/01/1983

Bălcești, jud. 

Vâlcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1112

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/03/1982

Bălcești, jud. 

Vâlcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1113

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 06/02/1984

Segarcea, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1114

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 30/01/1985

Fântânele, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1115

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/02/1985 Pielești, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1116

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 02/12/1985 Breasta, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1117

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/01/1986 Vela, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1118

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 05/02/1987 Breasta, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1119

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/01/1987

Fântânele, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1120

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 14/03/1992 Preajba, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1121

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/01/1998

Amărăști, jud. 

Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1122

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 02/11/1999 Murgași, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1123

Ridiche, M. S. (2011). Catalogul colecției de păsări 

(Aves) a Muzeului Olteniei Craiova. Editura Arves 

Craiova.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/04/2002 Măceșu, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1124
Rang, V. (1980). Catalogul colecției ornitologice. Muzeul 

Județean de Științele Naturii, Bacău.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/11/1973

Glăvănești, jud. 

Bacău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1125
Rang, V. (1980). Catalogul colecției ornitologice. Muzeul 

Județean de Științele Naturii, Bacău.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/02/1976

Răchitoasa, jud. 

Bacău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1126
Rang, V. (1980). Catalogul colecției ornitologice. Muzeul 

Județean de Științele Naturii, Bacău.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 02/01/1979

Dămienești, jud. 

Bacău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1127

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 16/10/1910

Giarmata, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1128

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 21/10/1910 Hitiaș, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1129

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 08/11/1910

Ghiroda, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1130

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 17/03/1910

Ghiroda, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1131

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 08/11/1916

Timișoara, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1132

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1938

Timișoara, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1133

Nadra, E. (1972). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Muzeului Banatului, Timișoara, 1878-1970. 

156.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1936

Sînpetru German, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1134

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 03/01/1887 Grussbach NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1135

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 17/01/1921

Gyulavarsand, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1136

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1933 Banloc, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1137

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/08/1956

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1138

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/03/1998 Șpring, jud. Alba NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1139

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1930

Carei, jud. Satu-

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1140

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/12/1968 Oradea, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1141

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 04/05/1969 Miercurea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1142

Stein-Von Spiess, S. (2005). Catalogus Ornithologicus. 

Studii Și Comunicări. Științele Naturii (Supliment), 29, 

301.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/11/1933

Giarmata, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1143

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/10/1932

Baloșești, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1144

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 24/11/1945

Baloșești, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1145

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1951 Cefa, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1146

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1975

Frumușani, jud. 

Călărași
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1147

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1977

Frumușani, jud. 

Călărași
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1148

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1981 Brănești, jud. Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1149

Papadopol, A., & Tălpeanu, M. (1986). Catalogue des 

collections ornithologiques provenant de Rpumanie 

conservees au Museum d`Histoire Naturelle „Grigore 

Antipa”. I. Gaviformes - Gruiformes. Travaux Du 

Museum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 28, 

199–246.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 16/02/1986 Corabia, jud. Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1150

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 07/10/1995

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1151

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/11/1981

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1152

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/11/1982

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1153

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/02/1983

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1154

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/11/1982

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1155

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 04/02/1984

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1156

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/02/1981

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1157

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/12/1994

Gârboavele, jud. 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1158

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/01/1981 Brateș, jud. Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1159

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/01/1997

Pădurea Cuca, 

jud. Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1160

Glăvan, T. (2003). Catalogul sistematic al colecției 

ornitologice a Complexului Muzeal de Științele Naturii 

Galați (1954-2002). Editura N`Ergo - Galați.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/10/1999

Luncavița, jud. 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1161

Kovats, L., Poliș, R., & Beczy, T. L. (1970). Catalogul 

sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea 

(1951-1969). Muzeul Tării Crișurilor - Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 03/02/1956

Târgușor, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1162

Kovats, L., Poliș, R., & Beczy, T. L. (1970). Catalogul 

sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea 

(1951-1969). Muzeul Tării Crișurilor - Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/11/1957

Vărșand, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1163

Kovats, L., Poliș, R., & Beczy, T. L. (1970). Catalogul 

sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea 

(1951-1969). Muzeul Tării Crișurilor - Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/11/1957 Cefa, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1164

Kovats, L., Poliș, R., & Beczy, T. L. (1970). Catalogul 

sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea 

(1951-1969). Muzeul Tării Crișurilor - Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/01/1963

Săldăbagiu de 

Munte, jud. Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1165

Kovats, L., Poliș, R., & Beczy, T. L. (1970). Catalogul 

sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea 

(1951-1969). Muzeul Tării Crișurilor - Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 27/01/1963 Betfia, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1166

Kovats, L., Poliș, R., & Beczy, T. L. (1970). Catalogul 

sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea 

(1951-1969). Muzeul Tării Crișurilor - Oradea.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 21/07/1965 Diosig, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1167

Beczy, T. L. (1971). Catalogue of the oological collection 

of the Museum in Oradea. Muzeul Țării Crișurilor - 

Oradea

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/06/1926

Valea lui Mihai, 

jud. Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1168

Beczy, T. L. (1971). Catalogue of the oological collection 

of the Museum in Oradea. Muzeul Țării Crișurilor - 

Oradea

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/05/1938

Valea lui Mihai, 

jud. Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1169

Beczy, T. L. (1971). Catalogue of the oological collection 

of the Museum in Oradea. Muzeul Țării Crișurilor - 

Oradea

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/06/1952

Valea lui Mihai, 

jud. Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1170

Beczy, T. L. (1971). Catalogue of the oological collection 

of the Museum in Oradea. Muzeul Țării Crișurilor - 

Oradea

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 14/06/1967 Tarcea, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1171

Beczy, T. L. (1971). Catalogue of the oological collection 

of the Museum in Oradea. Muzeul Țării Crișurilor - 

Oradea

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/05/1937

Târnăveni, jud. 

Mureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1172 Frivaldszky, J. (1891). Aves Hungariae. Budapest.
Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/12/1890

Socodor, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1173
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 14/11/1958

Chișineu Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1174
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/12/1958

Chișineu Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1175
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 17/11/1971

Chișineu Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1176
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/01/1959 Albiș, Jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1177
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/05/1959 Adea, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1178
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 13/12/1959

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1179
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 26/05/1957

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1180
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 30/06/1958

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1181
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/01/1959

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1182
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 05/11/1960

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1183
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 26/03/1973

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1184
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 23/04/1973

Adea, fazanerie, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1185
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 04/06/1959

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1186
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 02/08/1965

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1187
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 16/03/1967

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1188
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/08/1959

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1189
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 22/04/1969

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1190
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/01/1971

Timișoara - 

fazanerie, jud. 

Timiș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1191
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 27/02/1957

Socodor, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1192
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 26/02/1959 Soimoș, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1193
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/05/1964

Satchinez, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1194
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 03/06/1964

Satchinez, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1195
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 23/10/1964

Timișoara, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1196
Kiss, A. (2000). Colecția de ornitologie a I.C.A.S. 

Timișoara. Editura Solness Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/04/1970

Simeria, jud. 

Hunedoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1197

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 21/10/1910 Hâtiaș, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1198

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 08/11/1916

Timișoara, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1199

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/12/1939

Timișoara, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1200

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 16/10/1910

Iarmoata, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1201

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 08/11/1910

Ghiroda, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1202

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 17/03/1911

Ghiroda, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1203

Linția, D. (1944). Catalogul sistematic al Faunei 

Ornitologice Române. Editura Muzeului Ornitologic 

(Palatul Cultural), Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/03/1933

Chevereș, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România, 

piese din colectia muzeului
NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1204

Papadopol, A.(1989) L’avifaune de la zone des cours 

inférieurs des rivières Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, et de 

leurs affluents (Roumanie); dynamique saisonnière et 

aspects écologiques. Travaux du Muséum d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 30: 317 - 334.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/1961-

01/04/1968

Prundu, jud. 

Giurgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA
specie comuna, putin 

numeroasa

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau 

prezența în anumite colecții 

publice a unor exemplare 

colectate în momentul 

semnalării)

1205

Papadopol, A.(1989) L’avifaune de la zone des cours 

inférieurs des rivières Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, et de 

leurs affluents (Roumanie); dynamique saisonnière et 

aspects écologiques. Travaux du Muséum d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 30: 317 - 334.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/1961-

01/04/1968

Chirnogi, jud. 

Giurgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA
specie comuna, putin 

numeroasa

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau 

prezența în anumite colecții 

publice a unor exemplare 

colectate în momentul 

semnalării)

1206

Papadopol, A.(1989) L’avifaune de la zone des cours 

inférieurs des rivières Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, et de 

leurs affluents (Roumanie); dynamique saisonnière et 

aspects écologiques. Travaux du Muséum d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 30: 317 - 334.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/1961-

01/04/1968

Giurgiu, jud. 

Giurgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

lucrare publicata Dispersie naturală secundară NA
specie comuna, putin 

numeroasa

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau 

prezența în anumite colecții 

publice a unor exemplare 

colectate în momentul 

semnalării)

1207

Petrescu, A.(1999) Onithological researches in the forests 

of southern Dobrogea (Romania). Travaux du Museum 

National d’Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 41: 415-

434.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 13/05/1993

Padurea 

Cișmelelor, 

Negureni, Jud. 

Constanta

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă sau

1208

Petrescu, A., 1999 - Onithological researches in the 

forests of southern Dobrogea (Romania). Travaux du 

Museum National d’Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 

41: 415-434.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 22/05/1994

Canaraua Fetii, 

Băneasa Constanta
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1209

Petrescu, A.(1999)Onithological researches in the forests 

of southern Dobrogea (Romania). Travaux du Museum 

National d’Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 41: 415-

434.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 27/07/1995

Pădurea 

Dumbraveni, 

Constanta

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

Pozitiv: 

importanta 

cinegetica

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1210

Petrescu, A.(1999) Onithological researches in the forests 

of southern Dobrogea (Romania). Travaux du Museum 

National d’Histoire Naturelle "Grigore

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 25/06/1996 Aliman, Constanta NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1211

Béres, I, (1997) Importanța ornitologică a ecosistemului 

râului și zăvoiului Tisei. Analele Banatului. Ştiinţele 

Naturii. Muzeul Banatului, Timişoara, 3: 31-35.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1996

Lunca la Tisa, 

Matramures
47.94495 24.03791 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1212

Ion I. (1996). Observaţii asupra ornitofaunei din Bazinul 

mijlociu al Jijiei. Analele Banatului. Ştiinţele Naturii. 

Muzeul Banatului, Timişoara, 3: 23-29

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1989

Mihail 

Kogălniceanu, 

Vaslui

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă



1213

Ion, I., C. Gache (1996). Contribuţii la studiul 

vertebratelor din zona lacului de acumulare Stânca-

Ştefăneşti.Muzeul Banatului, Timișoara, Științele Naturii. 

Analele Banatului, 3: 133-137

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1985 Stânca Ștefănești 47.8250060 27.2065350 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1214
Mătieş, M.(1970). Itinera ornitologic de toamnă prin zona 

tăurilor din Câmpia transilvaniei Natura, (4): 52-56.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1970

pădurea Zăului, 

Zăul de Câmpie, 

jud. Mures

46.6053880 24.1265020 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1215

Kohl, I. (1974) Űtközött madarak. Comitetul de Cultură 

și Educație Socialistă al județului Harghita. Almanahul 

Muzeului din Cristuru Secuiesc. Studii și Comunicări, 

octombrie 1971, Miercurea-Ciuc:95-104

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/10/1955 Monor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1216

Kohl, St.,(1990). Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/12/1956 Arad, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1217

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1965 Reghin, Mures NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1218

Kohl, St.,(1990). Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 12/02/1975 Petelea, Mures NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1219

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 22/02/1968 Voivodeni, Mures NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1220

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 28/01/1969

Teaca, Bistrita 

Nasaud
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1221

Kohl, St.,(1990). Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 21/12/1969

Sau Mare, Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1222

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/02/1971

Targu 

Mures,Mures
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1223

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/01/1974 Poarta, Mures NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1224

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/05/1974

Brancovenesti, 

Mures
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1225

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 03/11/1974 Nadășa, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1226

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 16/11/1974 Petrilaca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1227

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 22/11/1974 Uila, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1228

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 24/11/1974 Tonciu, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1229

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/01/1975 Lunca, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1230

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 07/02/1975

Bistrița, Bistrița 

Năsăud
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă



1231

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 06/06/1975 Teleac, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1232

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 23/11/1975 Fărăgău, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1233

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 21/05/1978 Poarta, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1234

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/01/0179 Lefaia, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1235

Kohl, St.,(1990).Systematischer Katalog der 

Ornithologischen Sammlung des Lyzeums Nr.2 aus 

Reghin (I. Teil). Sudia Univ. Babeș-Bolay, Biologia, Vol 

XXXV (35), fasc. 1: 45-81.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/11/1979 Breaza, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1236

Papadopol, A. (1989). L’avifaune de la zone des cours 

inférieurs des rivières Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, 

Neajlov et de leurs affluents ( Roumanie); dynamique 

saisonnière et aspects écologiques. Travaux du Museum 

d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 30: 317 - 334.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 24/10/1961 Nucet,Dâmbovița NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1237

Papadopol, A. (1989). L’avifaune de la zone des cours 

inférieurs des rivières Argeş, Dâmboviţa, Neajlov, 

Neajlov et de leurs affluents ( Roumanie); dynamique 

saisonnière et aspects écologiques. Travaux du Museum 

d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 30: 317 - 334.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 19/04/1962 Nucet, Dâmbovița NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1238

Papadopol, A., A. Petrescu (1991). L’avifaune de la zone 

de la ville de Bucarest et de ses environs; aspects 

écologiques et évolution à travers les années. Travaux du 

Muséum d’Histoire naturelle“Grigore Antipa”, 31: 427 – 

443

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1951-

01/01/1988
București NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1239

Petrescu, A., G. Chişamera (2003). Contributions to the 

knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (Southern 

Romania)- Travaux du Museum National d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321-329.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/05/1997 Suhaia, Teleorman NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1240

Petrescu, A., G. Chişamera (2003). Contributions to the 

knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (Southern 

Romania)- Travaux du Museum National d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321-329.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 06/07/1998 Traian, Teleorman NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1241

Petrescu, A., G. Chişamera (2003). Contributions to the 

knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (Southern 

Romania)- Travaux du Museum National d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321-329.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 20/061990

Ciuperceni, 

Teleorman
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1242

Petrescu, A., G. Chişamera (2003). Contributions to the 

knowledge of the avifauna of Suhaia Lake (Southern 

Romania)- Travaux du Museum National d’Histoire 

naturelle“Grigore Antipa”, 45: 321-329.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 29/06/1999 Islaz, Teleorman NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone, 

Perdix perdix

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1243

Kalaber, L. (1982). Contribuții la cunoașterea avifaunei 

Munților Gurghiu. Studii și Comunicari.Societatea de 

Științe Biologice din România. Filiala Reghin: 521-556

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

07/01/2003-

01/01/2005

Idicel Pădure, 

Mureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA nu este frecventa in zona

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1244

Kalaber, L. (1982). Contribuții la cunoașterea avifaunei 

Munților Gurghiu. Studii și Comunicari.Societatea de 

Științe Biologice din România. Filiala Reghin: 521-556

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

07/01/2003-

01/01/2005
Sovata, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA nu este frecventa in zona

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1245

Kalaber, L. (1982). Contribuții la cunoașterea avifaunei 

Munților Gurghiu. Studii și Comunicari.Societatea de 

Științe Biologice din România. Filiala Reghin: 521-556

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/2003-

01/01/2005
Praid, Harghita NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA nu este frecventa in zona

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1246

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Lucăcești, 

Maramures
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1247

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Dănești, 

Maramures
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1248

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Fărcașa,Maramure

ș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă



1249

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Ardusat, 

Maramureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1250

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Roșiori, Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1251

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Valea Vinului, 

Satu Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1252

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Someseni, Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1253

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006
Seini, Satu Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1254

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Lunca Apei, Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1255

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006
Potău, Satu Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1256

Laposi, Al. ( 2005). Studiu privind ornitofauna cursului 

inferior al râului Someş. Studii şi Comunicări ale 

Muzeului Judeţean Satu Mare, 6: 47-73.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1999-

01/01/2006

Odoreu, Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1257
Stănescu, D., L. Pârvulescu (2008). Timișoara și păsările 

ei.Editura Tempus, Timișoara.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2007 Timișoara, Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1258
Poliş R. (1974). Date privind avifauna Zărandului. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. Nymphaea, 2:109-127.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 29/06/1964 Socodor, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1259
Poliş R. (1974). Date privind avifauna Zărandului. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. Nymphaea, 2:109-127.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 24/05/1967 Ineu, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1260
Poliş R. (1974). Date privind avifauna Zărandului. 

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. Nymphaea, 2:109-127.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/11/1957 Vărșand, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1261

Neumann, H. (1996). Ornitofauna fermei piscicole 

Sacoșu Turcesc, județul Timiș. Muzeul Banatului, 

Timișoara, Științele Naturii. Analele Banatului, 3: 91-108

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 1/1/1982

Sacoșu Turcesc, 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1262

Lorand, F. (1996). Observații ornitologice de iarnă pe 

Câmpia turului între 1989-1995. Analele Banatului, 

Știintele naturii, 3:225-235

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 18/02/1991

Cidreag, Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1263

Lorand, F. (1996). Observații ornitologice de iarnă pe 

Câmpia turului între 1989-1995. Analele Banatului, 

Știintele naturii, 3:225-235

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 15/02/1992

Porumbești,Satu 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1264

Lorand, F. (1996). Observații ornitologice de iarnă pe 

Câmpia turului între 1989-1995. Analele Banatului, 

Știintele naturii, 3:225-235

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 17/12/1994 Micula,Satu Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1265

Munteanu, D. (1996). Cercetări asupra populațiilor de 

păsări clocitoare din pădurea Baciu (Județul Cluj). 

Analele Banatului. Științele Naturii, Muzeul Banatului 

Timișoara, 3: 9-15

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1984-

01/01/1986

Padurea Baciu, 

Cluj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1266

Petre T. (1996). Observații ornitologice la Balta Ialomitei 

și în Rezervația Mânuțoaia Chiciu Plopii. Analele 

Banatului. Ştiinţele Naturii, 3: 117-123

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/1994
Insula Gâsca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă



1267

Petre T. (1996). Observații ornitologice la Balta Ialomitei 

și în Rezervația Mânuțoaia Chiciu Plopii. Analele 

Banatului. Ştiinţele Naturii, 3: 117-123

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1990-

01/01/1994

Mânusoaia-Chiciu 

Popii
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1268

Azoiței, Anca, (1996) . Biodinamica avifaunei Rezervației 

de dune marine de la Agigea-Județul Constanța. Analele 

Banatului, 3: 155-158.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1992-

01/01/1994

Rezervația de 

Dune Agigea, 

Constanta

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1269

Ion, I., C. Gache,( 1996). Dinamica anuală a păsărilor din 

parcurile orașului Bacău. Muzeul Banatului, Timișoara, 

Științele Naturii. Analele Banatului, 3: 65-69

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1989-

01/01/1994
Bacău, parcuri NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1270

Kiss, A. (1996 ). Avifauna clocitoare a rezervației de la 

Satchinez, județul Timiș. Analele Banatului. Ştiinţele 

Naturii, 3: 37-51.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 10/01/1994 Satchinez, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA
Specie putin frecventa din 

cauza mistretilor

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1271

Kiss, A. (1996). Caracterizarea cantitativă și calitativă a 

avifauna rezervației ornitologice de la Satchinez- județul 

Timiș. Analele Banatului. Ştiinţele Naturii, 3: 109-116

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1977 Bărăteaz, Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1272

Konya I., (1996). Observații ornitologice pe Mureș între 

Glodeni-Tărgu Mureș și Moroești în primăvara anului 

1973. Analele Banatului, 3:207-215

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/-

01/05/1973
Glodeni, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1273

Konya I., (1996). Observații ornitologice pe Mureș între 

Glodeni-Tărgu Mureș și Moroești în primăvara anului 

1973. Analele Banatului, 3:207-215

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/-

01/05/1973
Chinari, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1274

Konya I., (1996). Observații ornitologice pe Mureș între 

Glodeni-Tărgu Mureș și Moroești în primăvara anului 

1973. Analele Banatului, 3:207-215

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/-

01/05/1973
Morești, Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1275

Konya I., (1996). Observații ornitologice pe Mureș între 

Glodeni-Tărgu Mureș și Moroești în primăvara anului 

1973. Analele Banatului, 3:207-215

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/-

01/05/1973
Mureșeni, Mures NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1276

Konya I., (1996). Observații ornitologice pe Mureș între 

Glodeni-Tărgu Mureș și Moroești în primăvara anului 

1973. Analele Banatului, 3:207-215

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/03/-

01/05/1973
Cristești, Mures NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1277
Kiss, A.(1996). Ordinul Galliformes în Banat.Analele 

Banatului, 3: 185-195.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1987-

01/01/1996

Adea, Arad 

padure
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1278
Tomescu, Fl. ( 1996). Avifauna actuală a Gradinii 

Botanice din Cluj. Analele Banatului, 3: 163-172.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

08/10/1991-

008/06/1994

Cluj, Gradina 

Botanica
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1279

Orzaţă Narcisa, Ridiche Mirela, Ştefănescu D., (2006 

)The ornithological importance of the Siliştioara marsh, 

Danube meadow (Olt county, Romania), Proceedings of 

the 2nd International Symposium of Ecologists of the 

Republic of Montenegro–Kotor,Podgorica, p. 213- 218.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/2002-

01/01/2005

Balta Silistioara, 

Olt
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1280

Banica, G. (2002). Contribuții la studiul avifaunei 

Dunăreni. Analele Banatului. Editura Mirton, 

Timișoara:87-94

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1992-

01/01/1997

Dunăreni, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1281

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988

Mangalia, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1282

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988

Vama Veche, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1283

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988

Costinești, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă



1284

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988
Vadu, Constanța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1285

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988
Corbu, Constanța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1286

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988

Năvodari, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1287

Banica, G. (2006). Study on the avifaunistical diversity in 

the coastal area between Cape Midia (Romania) and Cape 

Kaliakra (Bulgaria). In: Comparative studies regarding the 

biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact 

and the possibilities for conservation and restoration of 

important European habitats between Midia Cape 

(Romania) and Kaliakra Cape (Bulgaria): 111-122

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01-

01/12/1988
Tuzla, Constanța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1288
Orzaţă Narcisa (2004). Date preliminare asupra avifaunei 

bălții Gârcov (Judetul Olt) și zone limitrofe. Manuscris

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/07/2002-

01/04/2003
Gârcov, Olt NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1289

Gache, C., V. Arcan, (2010 ) Rarities birds species in the 

Lower Meadow of Siret river SPA (Romania ) Natura 

Montenegrina, Nat. Hist. Muz. of Montenegro, 9 (3): 513 

– 524. Podgorica, Serbia – Muntenegru

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2004

Tudor 

Vladimeirescu, 

Galați

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1290

Gache, C., V. Arcan, (2010 ) Rarities birds species in the 

Lower Meadow of Siret river SPA (Romania ) Natura 

Montenegrina, Nat. Hist. Muz. of Montenegro, 9 (3): 513 

– 524. Podgorica, Serbia – Muntenegru

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2004 Branistea, Galati NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1291

Gache, C., V. Arcan, (2010 ) Rarities birds species in the 

Lower Meadow of Siret river SPA (Romania ) Natura 

Montenegrina, Nat. Hist. Muz. of Montenegro, 9 (3): 513 

– 524. Podgorica, Serbia – Muntenegru

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2004

Balta Potcoava, 

Galati
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1292

Gache, C., V. Arcan, (2010 ) Rarities birds species in the 

Lower Meadow of Siret river SPA (Romania ) Natura 

Montenegrina, Nat. Hist. Muz. of Montenegro, 9 (3): 513 

– 524. Podgorica, Serbia – Muntenegru

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2004

Balta Lazova, 

Galati
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1293

Gache, C., V. Arcan, (2010 ) Rarities birds species in the 

Lower Meadow of Siret river SPA (Romania ) Natura 

Montenegrina, Nat. Hist. Muz. of Montenegro, 9 (3): 513 

– 524. Podgorica, Serbia – Muntenegru

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/2004 Balat Tălăbasca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1294

Banica. G, (1999)The birds of Histria (ornithological 

Comment from the Southtern Danube delta, Romania-

1983 to 1999. Sea Swallow, vol 48:36-43

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1983-

01/01/1999

Nuntași, 

Constanta
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1295

Banica. G, (1999)The birds of Histria (ornithological 

Comment from the Southtern Danube delta, Romania-

1983 to 1999. Sea Swallow, vol 48:36-43

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1983-

01/01/1999
Istria, Constanta NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1296

Banica. G, (1999)The birds of Histria (ornithological 

Comment from the Southtern Danube delta, Romania-

1983 to 1999. Sea Swallow, vol 48:36-43

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1983-

01/01/1999

Grindul Lupilor, 

Constanta
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1297

Banica. G, (1999)The birds of Histria (ornithological 

Comment from the Southtern Danube delta, Romania-

1983 to 1999. Sea Swallow, vol 48:36-43

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus

01/01/1983-

01/01/1999

Grindul Chituc, 

Constanta
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1298

Lörincz, L. (2011). Catalogul sistematic al colectiei 

ornitologice Zeyk din cadrul muzeului -Raritatum et 

Rereum Naturalium Museum-al Colegiului Bethlen din 

Aiud. Scripta Ornitologica Romaniae, 4: 22-60

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 07/06/1900

Ciuguzel, 

Lopatna Noua , 

Alba

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1299

Lörincz, L. (2011). Catalogul sistematic al colectiei 

ornitologice Zeyk din cadrul muzeului -Raritatum et 

Rereum Naturalium Museum-al Colegiului Bethlen din 

Aiud. Scripta Ornitologica Romaniae, 4: 22-60

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 08/02/1858 Alba iulia, Alba NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă



1300

Lörincz, L. (2011). Catalogul sistematic al colectiei 

ornitologice Zeyk din cadrul muzeului -Raritatum et 

Rereum Naturalium Museum-al Colegiului Bethlen din 

Aiud. Scripta Ornitologica Romaniae, 4: 22-60

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 05/03/1859 Ocna Mures, Alba NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

D2: populație auto-susținută a speciei alogene 

în sălbăticie, din care se răspândesc la distanțe 

semnificativă față de locul inițial de introducere 

noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc

NA

competitie cu 

speciile 

autohtone

Pozitiv: importanta 

cinegetica
NA NA

ridicat: semnalarea speciei 

în zona respectivă este bine 

documentată (semnalare 

verificabilă pe baza 

informațiilor oferite în 

lucrarea respectivă

1301
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/1/1940

Adea-Holumburi, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 4000 de fazani împușcați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1302
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Timiș-Trontal, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1303
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Sălaj, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1304
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Severin, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1305
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Iepurești, jud. 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1306
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Slobozia, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1307
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Pustnicul, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1308
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Drăgănești, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1309
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/1/1940

Adea-Holumburi, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 4000 de fazani împușcați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1310
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Timiș-Trontal, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1311
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Sălaj, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1312
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Severin, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1313
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Iepurești, jud. 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1314
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Slobozia, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1315
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Pustnicul, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1316
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Drăgănești, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1317
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Periș, jud. Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1318
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Balamuci, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1319
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Gherghița, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1320
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Casa Verde, jud. 

Timișoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1321
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Lipia, jud. Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1322
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 11/03/1940

pădurea Rudari, 

loc. Plenița, jud. 

Dolj

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare 70 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1323
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

pădurea Murta, 

jud. Dolj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare 80 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1324
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Trontal, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1325
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 jud. Caraș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1326
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Pădurea Verde, 

jud. Timișoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1231 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1940

1327
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Pădurea Verde, 

jud. Timișoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 404 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1941

1328
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Pădurea Verde, 

jud. Timișoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 212 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1942

1329
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Pișchia, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 801 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1940

1330
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Pișchia, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 414 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1941

1331
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Pișchia, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 67 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1942

1332
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940 Darvaș, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 163 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1940

1333
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Darvaș, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 70 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1941

1334
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Darvaș, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 41 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1942

1335
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Holumburi-Adea-

Somoș, jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 875 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1940

1336
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Holumburi-Adea-

Somoș, jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1472 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1941

1337
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Holumburi-Adea-

Somoș, jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1268 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1942

1338
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Chișineu-Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 250 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1940

1339
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1940

Socodor, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 204 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1940

1340
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Socodor, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 170 indivizi

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

recoltă anul 1941

1341
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Pădurea leșile-

Mozacu, jud. 

Argeș

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate



1342
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Pădurile Reșca-

Hotărani, jud. 

Romanați

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1343
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Bălteni, jud. 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1344
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Poienarii Rali, 

jud. Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1345
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Poienarii 

Apostoli, jud. 

Prahova

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1346
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Tinosu, Jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1347
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Gorgota, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1348
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Potigrafu, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1349
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Ciupelnița-

Belciug, jud. 

Prahova

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1350
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Buda-Palanca-

Pietroșani, jud. 

Prahova

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1351
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1932 jud. Mehedinți NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

fazani introduși de Societatea 

Vînătorulor din Lugoj
NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate in Raportul 

Inspectoratului de 

Vânătoare al jud. Severin

1352
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1932

Silagiu-Sacoș-

Duboz, jud. Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1353
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1932

Cladova-Pădurani-

Topla, jud. Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1354
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943 Lugoj, jud. Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1355
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Sacu, jud. Caraș-

Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1356
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Balinț, jud. Caraș-

Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1357
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Movila, jud. 

Buzău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1358
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948 Cilibia, jud. Buzău NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1359
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Găvănești, jud. 

Buzău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1360
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Săgeata, jud. 

Buzău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1361
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Cosâmbești, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1362
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Poiana, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate



1363
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Andrășești, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1364
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Eliza Stoenești 

(Bărcănești), jud. 

Ialomița

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1365
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Drăgănești, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1366
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Pietrășani, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1367
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Buda-Palanca, 

jud. Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1368
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Balta-Doamnei, 

jud. Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1369
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Potigrafu, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1370
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Gherghița, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1371
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1944

Balamuci, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1372
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1944

Casa Verde, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1373
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

pădurea Balta 

Neagră-Malul 

Roșu, jud. Ilfov

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1374
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1945 Cernica, jud. Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1375
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1944

Tâncăbești, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

introducere

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

introducere/colonizare NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1376
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1945

Albele-Ghimpați, 

jud. Giurgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1377
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1945

Manafu, jud. 

Giurgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1378
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Tinca, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 61 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1379
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Miersig, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 31 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1380
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Căuajd, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 13 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1381
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Gurbediu, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 11 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1382
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Nusasău, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 10 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1383
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Cociuba Mare, 

jud. Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 9 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate



1384
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Râpa, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 7 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1385
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Sititelec, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 6 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1386
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Tăut, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 6 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1387
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Mocior, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 5 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1388
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Gepiș, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 4 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1389
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Călacea, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 2 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1390
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Tulca, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1391
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946 Belfir, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1392
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Chișineu-Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA 1103 indivizi colectați

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1393
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1946

Plasa-Balinț, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1394
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Chișinău Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1395
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Pădurea Verde, 

jud. Timișoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1396
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Gherghița, jud. 

Prahova
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1397
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1948

Nevrincea, jud. 

Timiș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1398
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1947

Albele, jud. 

Giurgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1399
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1944 Pecica, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1400
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Lăzăreni, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1401
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1943

Poiana, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1402
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Fizeș, jud. Caraș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1403
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Remetea Mare, 

jud. Timiș-

Torontal

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1404
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Petrovaselo, jud. 

Timiș-Torontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate



1405
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Răuț, jud. Timiș-

Torontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1406
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Șuștra, jud. Timiș-

Torontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1407
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Bethausen, jud. 

Timiș-Torontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1408
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Topolovățu Mare, 

jud. Timiș-

Torontal

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1409
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Silagiu, jud. 

Timiș-Torontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1410
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Livada, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1411
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Macea, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1412
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Iratoșu, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1413
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Caporal Alexa, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1414
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Buteni, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1415
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Odvoș, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1416
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Sintea, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1417
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Bodrogul nou, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1418
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Lipova, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1419
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Zădîrlac, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1420
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Păuliș, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1421
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Curtici, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1422
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Măderat, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1423
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Tămașda, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1424
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Olcea, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1425
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Pianu, jud. Alba NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate



1426
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Sărățeanca, jud. 

Buzău
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1427
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942 Spineni, jud. Olt NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1428
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Vadul Lat, jud. 

Giuirgiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1429
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Mogoșoaia, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1430
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Ciocănești, jud. 

Ilfov
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1431
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1942

Cutina, jud. 

Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1432
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Cladova, jud. 

Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1433
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Darova, jud. 

Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1434
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Cliciova, jud. 

Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1435
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Batăr, jud. Bihor NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1436
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Tămașda, jud. 

Bihor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1437
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Chișinău Criș, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1438
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Vânători, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1439
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Satu Nou, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1440
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Zerind, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1441
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Iermata Neagră, 

jud. Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1442
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Crișana, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1443
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Vărșand, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1444
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Pilu, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1445
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Socodor, jud. 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1446
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941 Sintea, jud. Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate



1447
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Banloc, jud. 

Timiș-Totontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1448
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1941

Foeni, jud. Timiș-

Totontal
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1449
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1950

Slobozia, jud. 

Ialomița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1450
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1950

Focșani, jud. 

Vrancea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1451
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1950

Pădurea Noroieni, 

jud. Satu-Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1452
Geacu, S. (2018). Vertebratele României în perioada 

1940-1950. Editura Academiei Române, București.

Phasianus 

colchicus
Phasianus colchicus 01/01/1950

Bărăbanț, jud. 

Alba
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

fazanerie

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

date publicate

1453
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1956 Lacul Rosu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1454
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1970 lacul Vidraru NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1455
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1972 Lacul Vidra, Lotru NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1456
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1980 Iezerul Latoritei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1457
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1980

Valea lui Iovan, 

Cerna
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1458
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1968

lacul Buhui, 

Semenic
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1459
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1966

Iezerul Ighiel, 

Valea Ampoitei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1460
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1968

Lacul Faerag, 

muntii Metaliferi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1461
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Coregonus peled NA 01/01/1980

Lacul 

Fintanele/Belis, 

muntii Bihor

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1462
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Ctenopharyngodon 

idella
NA 01/01/1973

Lacul Mociaru, 

comuna Plaiul 

Nucului

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1463
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.
Ictalurus nebulosus NA 01/01/1908 Lacul Sfanta Ana NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1464
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1968

Lacul Lala Mare, 

Muntii Rodnei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1465
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1968

Lacurile 

Buhaiescu, 

Muntii Rodnei

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1466
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1964

Iezerul Pietrosu, 

Muntii Rodnei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1467
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1979

Iezerul Sadova, 

Obcina Feredeului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate



1468
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1967

lacul Zanelor, 

muntii Calimani-

Bargau

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1469
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1963

lacul Bicaz, 

Ceahlau
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1470
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1958 Lacul Rosu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1471
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1972

Lacul Poiana 

Uzului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1472
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1977

Lacul Verde, 

muntii Vrancei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1473
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1976

Lacul Vulturilor, 

muntii Siriu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1474
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1968

Lacul 

Vasalatu/Baciu, 

Masivul Fagaras

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1475
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1966 lacul Vidraru NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1476
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1966

lacul Urlea, 

masivul Fagaras, 

versantul nordic

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1477
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1966

Iezerul Mare, 

Cindrel
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1478
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1961

Lacul Cilcescu, 

Parang
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1479
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1972 Lacul Vidra, Lotru NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1480
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1979

Lacul de 

acumulare 

Petrimanu

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1481
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA

01/01/1965-

1972

Lacul Zanoaga, 

Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1482
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1966

Lacul Zanoaga 

Mica, Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1483
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1966

lacul Buhui, 

Semenic
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1484
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1969

lacul Gozna, 

Semenic
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1485
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA NA

Lacul Trei Ape, 

Semenic
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1486
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1966

Iezerul Ighiel, 

Valea Ampoitei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1487
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1968

Lacul Tarinii, 

muntii Metaliferi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1488
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1968

Lacul Mare, 

muntii Metaliferi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate



1489
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1968

Lacul Brazilor, 

muntii Metaliferi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1490
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 1/1/1969

Lacul Faerag, 

muntii Metaliferi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1491
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Oncorhynchus 

mykiss
NA 01/01/1967

Lacul Caraciu, 

muntii Metaliferi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1492
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1968

Iezerul Sadova, 

Obcina Feredeului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1493
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1974

Lacul Scarisoara-

Galbena, Masivul 

Fagaras

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1494
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

lacul Avrig, 

masivul Fagaras
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1495
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Lacul Verde, 

caldarea Slivei, 

Parang

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1496
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Lacul Slivei 

Parang
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1497
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Lacul Mija, 

Parang
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1498
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Lacul Viorica, 

Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1499
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Lacul Florica, 

Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1500
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Taul Portii, 

Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1501
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1979

Taul Rasucit, 

Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1502
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1968

Lacul Steviei, 

Retezat
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1503
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1968

Iezerul Ighiel, 

Valea Ampoitei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1504
Decei, P. 1981. Lacurile de munte. Drumetie si Pescuit. 

Editura Sport-Turism, Bucuresti.

Salvelinus 

fontinalis
NA 01/01/1980

Lacul 

Fintanele/Belis, 

muntii Bihor

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România

Transportarea speciei ca 

bun de consum - eliberare 

intenționată

eliberare animale in lac NA

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA NA date publicate

1505
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 17/07/2010

Satu Mare, 

Harghita
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Observator: Szabó József, 

Szabó L. Mátyás

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1506
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 16/02/2020

Mehedinţi / Gura 

Văii
NA NA NA NA

Observatori: Birău 

Alexandru Cătălin, Loghin 

Vasilica

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1507
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 27/01/2020 Bihor / Oradea NA NA NA NA Observatori: Nagy Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1508
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 29/12/2019 Bihor / Oradea NA NA NA NA Observatori: Nagy Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1509
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 21/05/2019

Hunedoara / 

Şoimuş
NA NA NA NA

Observatori: Pintilioaie 

Alexandru-Mihai, Creangă 

George, Petronel Spaseni, 

Ana Jurjescu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1510
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 27/12/2018 Timiş / Timişoara NA NA NA NA Observatori: Saucă Mario

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1511
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 05/12/2018 Bihor / Oradea NA NA NA NA

Observatori: Nagy Attila, 

Laura Turdean

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1512
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 04/10/2018

Hunedoara / 

Soimuş
NA NA NA NA

Observatori: Creangă 

George, Laurenţiu 

Petrencu, Mihail Huţuleac

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1513
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 22/02/2018

Cluj / Cluj-

Napoca
NA NA NA NA

Observatori: Claudia 

Deleanu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1514
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 31/01/2018 Mureş / Lăpușna NA NA NA NA

Observatori: Gyékény 

Gertrúd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1515
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 27/01/2018

Bucureşti / Parcul 

Herastrau
NA NA NA NA

Observatori: Cristian Mihai, 

Iana Marius, Tudor Migia

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1516
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 17/04/2017 Arad / Ghioroc NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1517
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 07/11/2016

Cluj / Cluj-

Napoca
NA NA NA NA Observatori: Józsa Levente

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1518
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 01/11/2016

Cluj / Cluj-

Napoca
NA NA NA NA Observatori: Papp Edgár

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1519
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 30/06/2016

Hunedoara / 

Șoimuș
NA NA NA NA Observatori: Fuciu Cătălin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1520
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 17/03/2016 Sibiu / Sadu NA NA NA NA

Observatori: Catalin Fuciu, 

Mircea Radu Achim

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 5 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1521
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 04/03/2016 Sibiu / Sadu NA NA NA NA Observatori: Fuciu Cătălin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 6 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1522
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 11/02/2016

Bucureşti / Râul 

Dâmbovița (pod 

Izvor)

NA NA NA NA
Observatori: Silviu Negulete 

Viciu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1523
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 05/04/2015

Cluj / Cluj-

Napoca
NA NA NA NA Observatori: Szőcs Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1524
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 08/02/2014 Dolj / Craiova NA NA NA NA Observatori: Oaches Titiana

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1525
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 11/01/2014

Satu Mare / Satu 

Mare
NA NA NA NA Observatori: Kiss István

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1526
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 06/01/2014

Cluj / Cluj-

Napoca
NA NA NA NA

Observatori: Marton Attila, 

Imre Hajnalka Csilla

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1527
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 02/01/2011 Arad / Arad NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Dehelean Andreea, 

Dehelean Luca

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1528
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix galericulata Aix galericulata 27/11/2010

Bucureşti / Parcul 

Herastrau
NA NA NA NA Observatori: Cioflec Vlad

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1529
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 17/05/2020 Timiş / Timișoara NA NA NA NA Observatori: Adrian Mercea

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1530
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 15/10/2019

Cluj / Cluj-

Napoca
NA NA NA NA Observatori: Veres Nándor

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1531
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 04//02/2019 Timiş / Timişoara NA NA NA NA Observatori: Saucă Mario

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1532
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 01/02/2019 Timiş / Timișoara NA NA NA NA Observatori: Sain Nicolae

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1533
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 19/01/2019

Bucureşti / 

Străuleşti
NA NA NA NA Observatori: Doru Spac

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1534
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 05/12/2018 Timiş / Timișoara NA NA NA NA Observatori: Sain Nicolae 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1535
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 29/11/2018 Timiş / Timisoara NA NA NA NA Observatori: Oaches Titiana

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1536
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 01/03/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Iana Marius

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1537
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 22/02/2018 Cluj / Cluj Napoca NA NA NA NA

Observatori: Claudia 

Deleanu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1538
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 14/12/2017 Tulcea / Mila 23 NA NA NA NA

Observatori: Bogdan 

Subotin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1539
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 04/01/2017 Arad / Tauţ NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Gyékény Gertrúd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1540
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 03/01/2017

Maramureş / Baia 

Mare / râul Săsar
NA NA NA NA Observatori: Gliga Diana

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1541
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 03/12/2016

Bucureşti /Lacul 

Morii
NA NA NA NA Observatori: Iana Marius

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1542
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 08/01/2016 Bihor / Oradea NA NA NA NA

Observatori: Arthur Botoș, 

Nagy Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1543
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 02/01/2016

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Cioflec Vlad, 

Cioflec Corina

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1544
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 28/05/2015

Bucureşti / râul 

Dâmbovița
NA NA NA NA

Observatori: Cioflec Vlad, 

Cioflec Corina, Doru 

Panaitescu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 femela si 3 pui

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1545
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 21/10/2014

Bucureşti / râul 

Dâmbovița
NA NA NA NA Observatori: Cioflec Corina

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1546
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 04/02/2014

Bucureşti / Parcul 

Herăstrău
NA NA NA NA

Observatori: Toncean 

Florin-Costin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1547
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 20/12/2010 Arad / Arad NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Dehelean Andreea, 

Dehelean Luca

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1548
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Aix sponsa Aix sponsa 31/01/2010

Bucureşti / Parcul 

Herăstrău
NA NA NA NA Observatori: Cioflec Vlad

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1549

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix sponsa Aix sponsa 30/03/2020 Ceahlau (NT) NA NA NA NA
Observatori: Paul Țibu, Ada 

Alexa

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1550

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix sponsa Aix sponsa 12/05/2013 Avram Iancu (BH) NA NA NA NA
Observatori: Botos Arthur, 

Nagy Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1551

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Aix sponsa Aix sponsa 07/02/2011 Fulga de Jos (PH) NA NA NA NA Observatori: Vlad Cioflec

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1552

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 11/01/2020

Constanta (CT), 

Microrezervație, 

Delfinariu

NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare cuibaritoare

C2: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc și se 

reproduc în mediile respective, fără a forma o 

populație stabilă

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1553

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 22/05/2018 Agigea (CT) NA NA NA NA

Observatori: Petrencu 

Laurențiu, Catalin-Razvan 

Stanciu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1554

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 15/07/2017 Avrig (SB) NA NA NA NA Observatori: Fântână Ciprian

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1555

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 07/02/2011 Fulga de Jos (PH) NA NA NA NA Observatori: Vlad Cioflec

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1556
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 22/04/2020 Mureş / Iernut NA NA NA NA Observatori: Cernisov Liviu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1557
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 07/09/2019 Mureş / Cipău NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Gyékény Gertrúd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1558
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 14/07/2019

Bucureşti /parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Gyongyoşi 

Livia

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1559
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 03/07/2019 Mureş / Sânpaul NA NA NA NA Observatori: Hegyeli Zsolt

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1560
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 05/06/2019 Mureş / Cipău NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1561
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 05/03/2019 Mureş / Iernut NA NA NA NA Observatori: Puscas Sorin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1562
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 11/11/2018

Constanţa /Lacul 

Tăbăcăriei
NA NA NA NA

Observatori: Dragoş 

Bălăsoiu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA



1563
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 10/09/2017 Sibiu / Racoviţa NA NA NA NA

Observatori: Fuciu Cătălin, 

Siminicianu Mihaela

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1564
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 15/07/2017 Sibiu / Bradu NA NA NA NA Observatori: Fântână Ciprian

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1565
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 04/07/2017 NA NA NA Observatori: Huc Marian

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1566
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 04/12/2015 Braşov / Zărnești NA NA NA NA

Observatori: Mircea 

Vergheleț, Remus Cucu, 

Dan...

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 6 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1567
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 24/05/2012 Brăila / Tătaru NA NA NA NA

Observatori: Ölvedi Szilárd-

Zsolt, Havadtői Krisztina

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1568
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 31/01/2010

Bucureşti / parcul 

Herăstrău
NA NA NA NA Observatori: Cioflec Vlad

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1569
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 11/10/2009 Mureş / Cipău NA NA NA NA

Observatori: Toncean 

Florin-Costin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1570
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 13/09/2009 Mureş / Cipău NA NA NA NA

Observatori: Gyékény 

Gertrúd, Ölvedi Szilárd-

Zsolt

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1571
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 09/09/2009 Constanţa / Saturn NA NA NA NA Observatori: Márkus Zoltán

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1572
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/

Alopochen 

aegyptiaca
Alopochen aegyptiacus 30/07/2009

Mureş / Târgu 

Mureş / podul 

Mureșului

NA NA NA NA

Observatori: Condurache 

Ovidiu, Daróczi J. Szilárd, 

Gyékény Gertrúd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1573

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Anser indicus Anser indicus 29/04/2019 Deleni (IS) NA NA NA NA Observatori: Pocora Viorel

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1574

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Anser indicus Anser indicus 23/05/2018 Deleni (IS) NA NA NA NA Observatori: Pocora Viorel

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1575

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Anser indicus Anser indicus 22/05/2018 Deleni (IS) NA NA NA NA Observatori: Pocora Viorel

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1576

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Anser indicus Anser indicus 24/04/2018 Deleni (IS) NA NA NA NA
Observatori: Galan Petrișor, 

Galan Mihaela-Oana

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1577

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Anser indicus Anser indicus 23/04/2018 Deleni (IS) NA NA NA NA Observatori: Pocora Viorel

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1578

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Anser indicus Anser indicus 11/04/2018 Deleni (IS) NA NA NA NA Observatori: Pocora Viorel

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1579
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 11/02/2020

Buzău / Balta 

Albă
NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Simó Imre, Zeitz 

Róbert

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1580
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 30/10/2019 Ialomiţa / Jilavele NA NA NA NA

Observatori: Fuciu Catalin, 

Cotoara Andrei

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1581
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 27/10/2019 Ialomiţa / Jilavele NA NA NA NA

Observatori: Iana Marius, 

Cristian Mihai

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1582
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 26/10/2019 Ialomiţa / Jilavele NA NA NA NA Observatori: Cotoara Andrei

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1583
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 28/10/2018 Ialomiţa / Jilavele NA NA NA NA Observatori: Pantiru Silviu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

Sibiu / Muzeul Satului Sibiu



1584
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 24/04/2018 Iaşi / Harlau NA NA NA NA

Observatori: Galan Petrişor, 

Galan Oana

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1585
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 23/09/2017 Ialomiţa / Jilavele NA NA NA NA

Observatori: Cotorogea 

Cornel, Cotorogea Jenica

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1586
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 08/04/2017

Brăila / Movila 

Miresii
NA NA NA NA

Observatori: Baczó Zoltán, 

Balla Dániel, Borza Sándor, 

Simay Gábor, Nagy Zoltán

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1587
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 12/09/2016 Buzău / Băile NA NA NA NA Observatori: Pál Lajos

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1588
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Anser indicus Anser indicus 13/01/2013 Bihor / Mădăras NA NA NA NA

Observatori: Nagy Attila, 

Botoş Arthur

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1589

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 16/04/2019 Lipova (AR) NA NA NA NA
Observatori: Pintilioaie 

Alexandru-Mihai

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1590

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 27/04/2018 Navodari (CT) NA NA NA NA
Observatori: Veres-Szászka 

Judit, Veres-Szászka Nándor

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1591

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 17/01/2015 Sarichioi (TL) NA NA NA NA
Observatori: Emil Todorov, 

Sebastian Bugariu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1592

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 31/08/2013 Cefa (BH) NA NA NA NA
Observatori: Bărbos Lőrinc, 

Patkó Erika

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1593

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 18/08/2013 Cefa (BH) NA NA NA NA
Observatori: Nagy Attila, 

Patkó Erika

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1594

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 03/08/2013 Cefa (BH) NA NA NA NA
Observatori: Botos Arthur, 

Nagy Attila

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1595

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Branta canadensis Branta canadensis 23/07/2010 Voicesti (VL) NA NA NA NA
Observatori: Fântână 

Ciprian, Szabó József

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1596
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Branta canadensis Branta canadensis 22/04/2019 Hunedoara / Veţel NA NA NA NA

Observatori: Spaseni 

Petronel, Pintilioaie 

Alexandru-Mihai, Jurjescu 

Ana, Huţuleac Mihail, 

Creangă George

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1597
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Branta canadensis Branta canadensis 23/05/2018

Braşov / 

Dumbrăvița
NA NA NA NA Observatori: Ionescu Dan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1598
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Branta canadensis Branta canadensis 01/05/2015

Bucureşti / Parcul 

Herastrau
NA NA NA NA

Observatori: Anca 

Mihailescu, Cristian 

Mihailescu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C1: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc în 

mediile respective, dar nu se reproduc în 

respectivele locuri unde au fost introduse

NA NA NA NA

scăzut: nu sunt 

disponibile citări, dar 

impactul este estimat de 

către expert

NA

1599

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 10/03/2020
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1600

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 23/02/2020
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Dani Drăgan, 

Emil Todorov

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 5 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1601

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 22/02/2020
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1602

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 22/02/2020
Bucuresti (BU), 

Parc Titan
NA NA NA NA Observatori: Magda Achim

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1603

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 22/02/2020
Bucuresti (BU), 

Parc Titan
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1604

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 04/02/2020
Iasi (IS), Parcul 

Tetrului Național
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1605

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 18/01/2020
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1606

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 22/12/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA



1607

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 07/12/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1608

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 11/11/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1609

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 04/11/2019
Bucuresti (BU), 

cartier Berceni
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1610

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 25/10/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1611

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 20/10/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1612

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 14/09/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1613

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 12/09/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1614

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 02/08/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1615

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 09/06/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1616

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 25/05/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Stefan Duluta

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1617

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 03/04/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1618

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 18/03/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1619

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 11/02/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1620

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 10/02/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1621

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 02/02/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1622

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 10/01/2019
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 8 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1623

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 10/12/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1624

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 03/12/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1625

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 28/11/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1626

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 08/11/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1627

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 04/11/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1628

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 31/10/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 5 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1629

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 26/10/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1630

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 14/10/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1631

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 20/09/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1632

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 11/09/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1633

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 05/09/2018
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA



1634

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 30/12/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1635

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 24/11/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 9 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1636

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 22/11/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1637

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 17/11/2017
Visani (Plășoiu) 

(BR)
NA NA NA NA

Observatori: Fântână 

Ciprian, Sebastian Bugariu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1638

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 30/09/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1639

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 26/09/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 8 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1640

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 06/09/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1641

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 30/08/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Emil Todorov, 

Dani Drăgan, Dorin 

Damoc, Ovidiu Bufnilă

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1642

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 18/05/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi, Silvian Paduraru

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1643

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 28/04/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi, Silvian Paduraru

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1644

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 21/03/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi, Silvian Paduraru

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1645

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 17/03/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Livia 

Gyongyosi, Silvian Paduraru

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1646

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 14/01/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1647

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 02/01/2017
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Dani Drăgan, 

Emil Todorov

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 12 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1648

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 14/06/2016
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Cristi Domșa

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1649

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 29/05/2016
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Gherasim 

Bogdan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 5 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1650

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 29/04/2016
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Gherasim 

Bogdan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1651

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 29/04/2016
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1652

Ornitodata - Baza de date online a Societății Ornitologice 

Române. Accessed on 9.06.2020. 

http://pasaridinromania.sor.ro

Psittacula krameri Psittacula krameri 24/01/2016
Bucuresti (BU), 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Dani Drăgan

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1653
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 24/01/2020

Iaşi / Grădina 

Copou
NA NA NA NA

Observatori: Chiriloaie 

Constantin

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1654
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 05/12/2019

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Gabriel 

Stancovici

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1655
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 31/05/2019

Mureş / Târgu 

Mureș/Strada 

Plopilor

NA NA NA NA
Observatori: Miholcsa 

Tamás, Miholcsa Andrea

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1656
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 11/02/2019

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Sforaru Helen 

Beatrice

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1657
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 21/01/2019

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Iana Marius

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1658
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 10/01/2019

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Sforaru Helen 

Beatrice

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 4 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1659
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 04/01/2019

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Cioflec Vlad, 

Cioflec Corina

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1660
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 26/12/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Sforaru Helen 

Beatrice

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA



1661
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 20/09/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Sforaru Helen 

Beatrice

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1662
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 19/02/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Andrei George

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1663
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 24/01/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Andrei George

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1664
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 23/01/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Sforaru Helen 

Beatrice

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 8 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1665
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 19/01/2018

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Sforaru Helen 

Beatrice

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1666
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 11/12/2017

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Iana Marius

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 11 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1667
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 09/12/2017 Mureş / Periş NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd, Gyékény Gertrúd, 

Ölvedi Szilárd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1668
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 11/08/2017

Bucureşti / Parcul 

Natural Văcăreşti
NA NA NA NA

Observatori: Cioflec Vlad, 

Cristian Mihai

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1669
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 03/01/2017

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Cioflec Vlad

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 6 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1670
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 17/12/2015

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Ţibu Paul, 

Liviu Pârâu

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 2 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1671
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 09/11/2015

Bucureşti /Parcul 

Herăstrău
NA NA NA NA Observatori: Marius Iana

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1672
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 11/01/2015

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA

Observatori: Bogdan 

Lutescu 

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 3 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1673
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 30/04/2014

Braşov / 

Bulevarudl Gării
NA NA NA NA

Observatori: Daróczi J. 

Szilárd

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1674
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 24/10/2010

Cluj / Cluj-

Napoca/Parcul 

Central

NA NA NA NA
Observatori: Fülöp Attila, 

Imecs István

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 1 exemplar

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1675
Rombird, Asociaţia Otus. Accessed on 8 June 2020. 

(2020). https://rombird.ro/
Psittacula krameri Psittacula krameri 01/08/2010

Bucureşti / Parcul 

Tineretului
NA NA NA NA Observatori: Cioflec Vlad

Transportarea speciei ca 

bun de consum - pierdere 

neintenționată de exemplare

NA 6 exemplare

C3: specimene ale unor specii alogene scăpate 

în medii naturale, care supraviețuiesc, se 

reproduc în mediile respective formând noi 

populații stabile

NA NA NA NA NA NA

1676

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 21/06/2015 Gârlița --CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1677

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1987 Băneasa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1678

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/2006 Băneasa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1679

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1980
Iortmac-Băneasa--

CT
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1680

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1987

Răzoarele-

Băneasa-Pădurea 

Moara Pașii-CT

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1681

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Dama dama Dama dama 01/01/2001 Dunăreni--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1682

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 08/02/2016
Horia-Valea 

Gibelcii-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1683
Barbu, I. (1971). Dobrogea cinegetica. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 1, 19–20.
Dama dama Dama dama 01/01/1957 Casimcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1684

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1969 Cârjelari--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1685

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1981 Cârjelari--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1686

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1996 Cârjelari--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1687

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/2006 Cârjelari--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1688

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 29/12/2015 Cârjelari--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1689

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 09/06/2015
Topolog-Pădurea 

Babadag-TL
44.910551° 28.352755° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1690

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 09/06/2015
Topolog-Pădurea 

Babadag-TL
44.909506° 28.386679° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1691

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Dama dama Dama dama 11/04/2006 Hamcearca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1692

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1969 Cerna--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1693

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1980 Fântâna Mare--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1694

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1989
Zona Ciucurova-

Fântâna Mare--TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1695

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1969 Ciucurova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1696

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1987 Ciucurova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1697

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Dama dama Dama dama 06/03/2003 Ciucurova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1698

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/2006 Ciucurova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1699

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Radu. A. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Ciucurova în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Dama dama Dama dama 01/01/2007 Ciucurova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1700

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 20/12/2015
Ciucurova-Valea 

Fantana Seaca-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1701

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 02/02/2016
Ciucurova-Valea 

lui Bondoc-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1702

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1992 Atmagea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1703

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/2005 Atmagea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1704

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Dama dama Dama dama 10/02/2004 Balabancea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1705

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Dama dama Dama dama 06/12/2005 Balabancea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1706

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Dama dama Dama dama 13/06/2005 Balabancea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1707

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1958
Pădurea Vraja--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1708

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/2006
Slava Cercheză--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1709

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Radu. A. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Slava Cercheză în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Dama dama Dama dama 01/01/2007
Slava Cercheză--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1710

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1969 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1711

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1958
Pădurea Niculițel--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1712
Barbu, I. (1971). Dobrogea cinegetica. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 1, 19–20.
Dama dama Dama dama 01/01/1957 Niculițel--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1713

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1969 Niculițel--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1714

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Niculițel 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Dama dama Dama dama 01/01/2007 Niculițel--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1715
Barbu, I. (1971). Dobrogea cinegetica. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 1, 19–20.
Dama dama Dama dama 01/01/1956 Teliţa--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1716

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 05/06/2011
Tatanir-incinta 

Pardina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1717

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 08/08/2012
Tatanir-incinta 

Pardina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1718

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 05/09/2013
Tatanir-incinta 

Pardina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1719

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 23/08/2014
Tatanir-incinta 

Pardina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1720

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 10/03/2015
Tatanir-incinta 

Pardina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1721

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Dama dama Dama dama 09/03/2016
Tatanir-incinta 

Pardina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1722

Geacu, S. 2011. Dinamica populațiilor de cervide și 

bovide din fauna României. Editura Academiei Române. 

București

Dama dama Dama dama 01/01/1966
Pădurea Letea--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1723

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Myocastor coypus Myocastor coypus 15/12/1964 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1724
Barbu, I. (1971). Dobrogea cinegetica. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 1, 19–20.
Myocastor coypus Myocastor coypus 14/01/1959

Ada Marinescu--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1725

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Myocastor coypus Myocastor coypus 01/01/1990 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1726

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Myocastor coypus Myocastor coypus 04/02/2012
Mlaştina 

Hergheliei--CT
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1727

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Myocastor coypus Myocastor coypus 06/08/1981 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1728

Cuzic, M., Marinov, M., & Cuzic, V. (2002). 

AMERICAN MINK ( MUSTELA VISON ) - A NEW 

MAMMAL SPECIES OF THE DDBR TERRITORY. 

Scientific Annals of the Danube Delta Institute, January 

1999, 56–58.

Neovison vison Neovison vison 03/01/1999 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1729

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Neovison vison Neovison vison 01/01/1999 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1730

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1960 Băneasa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1731
Weber, P. 2000. Aves Histriae. Avifauna zonei Histria. 

Rezervația Biosferei Deltei Dunării. Editura AVES.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1995 Histria--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1732

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Văcăreni commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2011 Văcăreni--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1733

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/10/2013 Babadag --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1734

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/10/2015 Deniz Tepe --CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1735

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/12/1974 Jurilovca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1736

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
02/02/1997 Jurilovca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1737

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Jurilovca 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2007 Jurilovca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1738

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/11/2015

Enisala-La 

Nofcea-TL

44°51' 34,86" 

N
28°51' 58,35" E NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1739

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Sarichioi 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2007 Sarichioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1740

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
15/01/1997 Sabangia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1741
Barbu, I. (1971). Dobrogea cinegetica. Vânătorul Şi 

Pescarul Sportiv, 1, 19–20.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Canal Dranov--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1742

Barbu, P. (1968). La nourriture du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides Gray) du Delta du Danube. 

Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie, 13(5), 

301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
10/02/1966

Crasnicol-Sf. 

Gheorghe--TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1743

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1990 Caraorman--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1744

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/12/2001 Caraorman--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1745
Kiss, J. B. 1974. Mamiferele sălbatice de pe Insula 

Sacalin. NATURA nr. 1/1974. I. C. P. D. D. Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1973 Insula Sacalin--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1746

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/06/1960 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1747

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
07/02/2004 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1748

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Tulcea town în Delta 

Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2011 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1749
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Ceatalchioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1750

Barbu, P., 1967. Aspecte din ecologia câinelui-enot în 

Delta Dunării. Vânătorul și Pescarul sportiv. Anul XIX, 

nr.3 (216).

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Ceatalchioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1751

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
04/05/1966 Ceatalchioi --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1752

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Ceatalchioi în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2007 Ceatalchioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1753

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1958 Canal Sireasa--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1754

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1960 Canal Sireasa--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1755

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/05/1960 Partizani--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1756

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
10/01/1962 Partizani--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1757
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Partizani--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1758

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Nufăru commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2011 Nufăru--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1759

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Pardina în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2007 Pardina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1760

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
14/02/1962 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1761

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Maliuc commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2011 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1762

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Mila 23--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1763

Barbu, P. (1968). La nourriture du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides Gray) du Delta du Danube. 

Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie, 13(5), 

301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
15/02/1966

Mila 23-Crișan--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1764
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1765

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Crișan în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2007 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1766

Barbu, P., 1967. Aspecte din ecologia câinelui-enot în 

Delta Dunării. Vânătorul și Pescarul sportiv. Anul XIX, 

nr.3 (216).

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1767

Murariu, D. (1981). Contribution à la connaissance de la 

distribution et de l’écologie des mammifères de la zone du 

Delta du Danube et du Lac Razelm (Roumanie). Travaux 

Du Muséum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 23, 

283–296.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/08/1979

Grindul 

Caraorman-Canal 

Litcov--TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1768

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
06/08/1981 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1769

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/10/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1770

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
16/10/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1771

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
11/07/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1772

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
11/07/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1773

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/07/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1774
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1775

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
08/03/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1776

Barbu, P., 1967. Aspecte din ecologia câinelui-enot în 

Delta Dunării. Vânătorul și Pescarul sportiv. Anul XIX, 

nr.3 (216).

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1777

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/12/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1778

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
10/10/1966 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1779

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
11/03/1969 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1780

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/12/1974 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1781
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
04/03/1966

Canal Madgearu--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1782

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
04/03/1966

Dunărea Veche - 

spre canal 

Madgearu--TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1783

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959

Canal Sulimanca--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1784

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959

Pădurea Letea--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1785

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/04/1966

Pădurea Letea --

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1786

Barbu, P., 1967. Aspecte din ecologia câinelui-enot în 

Delta Dunării. Vânătorul și Pescarul sportiv. Anul XIX, 

nr.3 (216).

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1787

Barbu, P. (1968). La nourriture du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides Gray) du Delta du Danube. 

Revue Roumaine de Biologie, Série Zoologie, 13(5), 

301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1967 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1788

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/10/1966 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1789

Barbu, P. (1969). Noi contribuţii la cunoaşterea ecologiei 

cîinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 21(1), 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
06/08/1966 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1790

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
26/05/1966 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1791

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
10/10/1966 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1792

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Sfântu Gheorghe 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/2007 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1793

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/08/2014 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1794

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/04/2015 Sulina--TL 45.108564° 29.643840° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1795

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959 Sulina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1796

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
12/08/1978 Sulina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1797

Barbu, P., 1967. Aspecte din ecologia câinelui-enot în 

Delta Dunării. Vânătorul și Pescarul sportiv. Anul XIX, 

nr.3 (216).

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966

Plantația Rosetti - 

Cardon--TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1798
Barbu, P. (1967). Aspecte din ecologia câinelui enot în 

Delta Dunării. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966

Rosetti-Cardon--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1799

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/03/2014 Adamclisi--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1800

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
02/03/2015 Adamclisi--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1801

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
13/02/2016 Adamclisi--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1802

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
04/05/2015

Ciobanu-Prundu 

Morii-CT
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1803

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
17/03/1966

Dranov-Canal 

Perișor-Belciug--

TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1804

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
15/04/1968

Crasnicol-Grindul 

Buhaz--TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1805

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
11/04/1967

Sf. Gheorghe-

Grindul Lat--TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1806

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
21/04/2016 Rachelu -Izlaz-TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1807

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
05/06/2011

Pătlăgeanca-

Canal Sireasa-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1808

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
18/06/2015

Mila 23-Dunarea 

Veehe - Obretin-

TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1809

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/05/2012 Letea-Letea-TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1810

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
21/11/2011

C.A. Rosetti-

Podul Turcului-

TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1811

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
11/11/2012

Sfiștofca-Musura-

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1812

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
21/10/2013

Sfiștofca-Obriz-

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1813

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/03/2013

Sfiștofca-Ostrov 

Popina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1814

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
24/11/2014

Sfiștofca-

Sfistofca-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1815

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
08/11/2015

Sfiștofca-Ostrov 

Popina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1816

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/04/1966

Letea-Canal 

Rosetti-Cardon--

TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1817

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
12/04/1967

Grindul Sărăturile-

-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1818

Barbu, P. (1970). Sur la reproduction du nyctéréute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube. Travaux Du Muséum National 

d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” 10, 331–345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
15/04/1967

Grindul Sărăturile-

-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1819

Suciu, M. (1971). Date ecologice asupra sifonapterelor 

parazite pe mamifere mici (Insectivora, Rodentia) din 

Dobrogea de Nord şi Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 2, 173–184.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1963 Bugeac--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1820

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1964 Bugeac--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1821

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1965 Bugeac--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1822

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2001 Bugeac--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1823

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2001 Dunăreni--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1824

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2001 Vederoasa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1825

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 15/04/2014 Adamclisi--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1826

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/04/2015 Adamclisi--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1827

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 02/04/2016 Adamclisi--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1828

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 03/06/2014 Credința--CT 43.98331 28.22206 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1829
Weber, P. 2000. Aves Histriae. Avifauna zonei Histria. 

Rezervația Biosferei Deltei Dunării. Editura AVES.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1995 Histria--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1830

Dogaru, E. 1979. Mamifere mici – insentivore și 

rozătoare – din Județul Constanța. Lucrare de diplomă. 

Conducător Științific Lector univ. dr. Alexandrina 

Popescu. Universitatea București, Facultatea de Biologie.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1979
Lacul Hasarlâc--

CT
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1831

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 02/07/2011 Gârliciu--CT 44.706335° 28.055999° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1832

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 06/05/2011 Gârliciu--CT 44.784129° 28.082732° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1833

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Văcăreni commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2011 Văcăreni--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1834

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 21/09/2014
Albești-Balta 

Limanu-CT
43.818971° 28.495852° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1835

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Baia în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Baia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1836

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Ceamurlia de Jos în Delta Dunării IV, Studii și cercetări 

de științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean 

Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007
Ceamurlia de Jos--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1837

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 07/04/2014
Sinoe-Grindul 

Lupilor-CT
44.616877° 28.816131° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1838

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Jurilovca 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Jurilovca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1839

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 08/01/2015
Enisala-Sub 

cetate-TL

44°53' 07,87" 

N
28°50' 19,01" E NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1840

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Sarichioi 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Sarichioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1841

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 31/12/1996 Sabangia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1842

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1963
Popina-Insula 

Popina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1843

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/10/1975 Mahmudia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1844

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2014. 

Research concerning the natural heritage of Mahmudia 

commune în Delta Dunării V, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, 

Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2011 Mahmudia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1845
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1846

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959 Murighiol--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1847

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 16/05/1964 Murighiol--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1848

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959
Grindul 

Caraorman--TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1849

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959
Lacul Belciugu--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1850

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 10/04/2016
Rachelu -Canal 

Ciulineț-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1851

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 20/04/2016
Rachelu -Canal 

izlaz-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1852

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 23/04/2016
Rachelu -Canal 

Ciulineț-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1853
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1854
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1855

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959 Parcheș--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1856

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 05/07/1975 Parcheș--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1857

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/07/1975 Parcheș--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1858

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 10/07/1975 Parcheș--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1859

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 10/02/2013
Parcheș-Garla 

Ivanova-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1860

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 17/01/2015
Parcheș-Garla 

Ivanova-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1861
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1862
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1863
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1864
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1865

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1866

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 15/12/1974 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1867

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 14/12/1974 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1868

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Dinu, C. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Somova în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele 

naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul 

de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1869
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1870

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1871

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Tulcea town în Delta 

Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2011 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1872
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1873
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1874

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 09/05/2015
Lacul Zaghen --

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1875
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1876

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Ceatalchioi în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Ceatalchioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1877
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1878

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Nufăru commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2011 Nufăru--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1879

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Pardina în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Pardina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1880
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1881

Cuzic, M., Cuzic, V. 2008. Date faunistice privind 

mamiferele din zona Lacului Furtuna din Delta Dunării. 

Brukenthal Acta Musei, III. 3, Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000 Lacul Fortuna--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1882

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Maliuc commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2011 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1883

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 21/03/1967 Canal Stipoc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1884
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1885
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1886
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1887

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955 Mila 23--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1888

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 08/12/1980

Mila 23-Balta 

Corciorâta ( lacul 

Rădăcinos)-TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1889
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1890
Andone, G. (1959). Bizamul (Ondatra zibethica L.), în 

Delta Dunării. Revista Pădurilor, 2, 100–104.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1891
Rudescu, L. (1955). Bizamul în Delta Dunării. Vânătorul. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 5, 17.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/11/1954 Chilia Veche--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1892
Rudescu, L. (1955). Bizamul în Delta Dunării. Vânătorul. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 5, 17.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/12/1954 Chilia Veche--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1893

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/12/1954 Chilia Veche--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1894

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 22/11/1968 Crişan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1895

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 22/11/1968 Crişan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1896

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Crișan în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2007 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1897

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 06/08/1981 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1898

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 31/12/1994 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1899

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 06/05/1955 Matița--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1900

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1951
Brațul Cernauca--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1901

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959 Periprava--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1902

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 12/08/1978 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1903

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1959 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1904

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 25/05/2015
Sulina-Golful 

Musura-TL
45.168980° 29.637855° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1905

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1990 Sulina --TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1906

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Bugeac--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1907

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965 Bugeac--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1908

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2001 Bugeac--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1909

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2001 Oltina--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1910

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2001 Dunăreni--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1911

Cuzic, M. 2004. Contribuții la studiul mamiferelor și 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunăreni și Vederoasa în Delta Dunării II, Studii și 

cercetări de științele naturii și muzeologie. Consiliul 

Județean Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, 

Tulcea. p. 167-174

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2001 Vederoasa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1912

Dogaru, E. 1979. Mamifere mici – insentivore și 

rozătoare – din Județul Constanța. Lucrare de diplomă. 

Conducător Științific Lector univ. dr. Alexandrina 

Popescu. Universitatea București, Facultatea de Biologie.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/08/1978 Miorița--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1913

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Lefterache, A. M. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Peceneaga în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Peceneaga--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1914

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Smârdan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1915

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965
Smârdanul Nou--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1916

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965
Smârdanul Nou--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1917

Suciu, M. (1971). Date ecologice asupra sifonapterelor 

parazite pe mamifere mici (Insectivora, Rodentia) din 

Dobrogea de Nord şi Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 2, 173–184.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963
Smârdanul Nou--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1918

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964
Smârdanul Nou--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1919

Homei, V., & Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul 

hranei de iarnă a ciufilor (Asio o. otus L.) din zona 

inundabilă a Dunării. Ocrotirea Naturii, 1, 63–67.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965
Smârdanul Nou--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1920

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Măcin--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1921

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965 Măcin--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1922

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965 Măcin--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1923

Popescu, A., Sin, Gh. 1966. Despre cuibăritul și hrana 

bufniței (Bubo bubo bubo L.) în Dobrogea de Nord. 

Ocrot. Nat., t. 10, nr. 2, p. 217-222, București.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/07/1965
Măcin-Dealul 

Carabalău-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1924

Suciu, M. (1971). Date ecologice asupra sifonapterelor 

parazite pe mamifere mici (Insectivora, Rodentia) din 

Dobrogea de Nord şi Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 2, 173–184.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Jijila--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1925

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Jijila--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1926

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965 Jijila--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1927

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Văcăreni commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011 Văcăreni--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1928

Popescu, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Măcin--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1929

Barbu, P. (1971). Şorecarul încălţat (Buteo lagopus 

lagopus Pont.), pasăre folositoare. Ocrotirea Naturii, 1, 

61–66.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1962
Pădurea 

Comorova--CT
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1930

Petrescu, A. 1997. Restes de proies de la nourriture 

d’Asio Otus Otus L. (Aves: Strigiformes) pendant l’ete 

dans la Reserve Naturelle Agigea (Roumanie). Trav. Mus. 

Natl. Hist. Nat. „Grigore Antipa”, vol. XXXVII, pp. 305-

317.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1994 Agigea--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1931

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Casimcea în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Casimcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1932

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Dorobanțu în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Dorobanțu--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1933

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Lefterache, A. M. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Topolog în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Topolog--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1934

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Hamcearca în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Hamcearca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1935

Sandor, D. A., Bugariu, S. 2008. Food habits of the 

Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo) in Cheile Dobrogei 

Gorge. Sceintific Annals of the Danube Delta Institute, 

Tulcea, vol. 14, p. 69-74.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/04/2007
Cheile Dobrogei--

CT
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1936

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Radu. A. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Ciucurova în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Ciucurova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1937

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Dinu, C. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Stejaru 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Stejaru--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1938

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Beidaud în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Beidaud--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1939

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Radu. A. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Slava Cercheză în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007
Slava Cercheză--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1940

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Izvoarele în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Izvoarele--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1941

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Nalbant în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Nalbant--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1942

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Baia în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Baia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1943

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Ceamurlia de Jos în Delta Dunării IV, Studii și cercetări 

de științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean 

Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007
Ceamurlia de Jos--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1944

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Frecăței 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Frecăței--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1945

Miu, I. V., Chisamera, G. B., Popescu, V. D., Iosif, R., 

Nita, A., Manolache, S., Gavril, V. D., Cobzaru, I., & 

Rozylowicz, L. (2018). Conservation priorities for 

terrestrial mammals in Dobrogea region, Romania. 

ZooKeys, 2018(792). 

https://doi.org/10.3897/zookeys.792.25314

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 14/08/2016
Grindul Lupilor--

CT
44.62414° 28.81574° NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1946

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Jurilovca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1947

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Jurilovca 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Jurilovca--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1948

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Sarichioi 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Sarichioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1949

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965
Capul Dolojman--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1950

Popescu, A., Sin, Gh. 1966. Despre cuibăritul și hrana 

bufniței (Bubo bubo bubo L.) în Dobrogea de Nord. 

Ocrot. Nat., t. 10, nr. 2, p. 217-222, București.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/11/1965
Capul Dolojman--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1951

Popescu, A., Sin, Gh. 1966. Despre cuibăritul și hrana 

bufniței (Bubo bubo bubo L.) în Dobrogea de Nord. 

Ocrot. Nat., t. 10, nr. 2, p. 217-222, București.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965
Capul Dolojman--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1952

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1990 Gura Portiței--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1953

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1965 Capul Iancina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1954

Popescu, A., Sin, Gh. 1966. Despre cuibăritul și hrana 

bufniței (Bubo bubo bubo L.) în Dobrogea de Nord. 

Ocrot. Nat., t. 10, nr. 2, p. 217-222, București.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/04/1965 Capul Iancina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1955

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Dinu, C. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Valea Nucarilor în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007
Valea Nucarilor--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1956

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963
Popina-Insula 

Popina-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1957

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2014. 

Research concerning the natural heritage of Beștepe 

commune în Delta Dunării V, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, 

Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011 Beștepe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1958

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2014. 

Research concerning the natural heritage of Mahmudia 

commune în Delta Dunării V, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, 

Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011 Mahmudia--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1959

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Murighiol în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de 

științele naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Murighiol--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1960

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1990 Caraorman--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1961
Kiss, J. B. 1974. Mamiferele sălbatice de pe Insula 

Sacalin. NATURA nr. 1/1974. I. C. P. D. D. Tulcea.
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1967 Insula Sacalin--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1962

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Niculițel 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Niculițel--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1963

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M., Dinu, C. 

2012. Cercetări privind patrimoniul natural al comunei 

Somova în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele 

naturii și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul 

de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Somova--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1964
UNIVERSITY OF BUCHAREST FACULTY OF 

BIOLOGY COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 02/11/1975 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1965

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 09/03/1998 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1966

Cuzic, M., Geru, M., Poștaru, N. 2013. Catalogul 

sistematic al colecţiei de schelete parţiale de mamifere a 

Centrului Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”. Acta Musei 

Tutovensis VIII, Bârlad, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 18/07/2000 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1967

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Tulcea town în Delta 

Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1968

Sandor, D. A., Kiss, J. B. 2004. The diet of wintering 

Long-eared Owls (Asio otus) in Tulcea, Romania. Analele 

Științifice ale Institutului Delta Dunării. ICNDD – Tulcea, 

Ed. Tehnica. 10:49-54.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1995 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1969

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Ceatalchioi în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Ceatalchioi--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1970

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Nufăru commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011 Nufăru--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1971

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Pardina în Delta 

Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Pardina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1972

Cuzic, M., Cuzic, V. 2008. Date faunistice privind 

mamiferele din zona Lacului Furtuna din Delta Dunării. 

Brukenthal Acta Musei, III. 3, Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2000 Lacul Fortuna--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1973

Popescu, A. (1969). Contribuţii la studiul sistematic, 

biologic şi ecologic al rozătoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord, Rezumatul tezei de doctorat, 

Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1974

Suciu, M. (1971). Date ecologice asupra sifonapterelor 

parazite pe mamifere mici (Insectivora, Rodentia) din 

Dobrogea de Nord şi Delta Dunării. Studii Şi Cercetări de 

Biologie, Seria Zoologie, 2, 173–184.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1975

Popescu, A. (1967). Contribuţii la studiul sistematicii şi 

dinamicii helmintofaunei populaţiilor de rozătoare din 

Dobrogea de Nord. Studii Şi Cercetări de Biologie, Seria 

Zoologie, 6, 501–508.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1963 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1976

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2014. Research 

concerning the natural heritage of Maliuc commune în 

Delta Dunării V, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011 Maliuc--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1977

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V., Cuzic, M. 2012. 

Cercetări privind patrimoniul natural al comunei Crișan în 

Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii și 

muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1978

Murariu, D. (1981). Contribution à la connaissance de la 

distribution et de l’écologie des mammifères de la zone du 

Delta du Danube et du Lac Razelm (Roumanie). Travaux 

Du Muséum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 23, 

283–296.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/08/1979

Grindul 

Caraorman-Canal 

Litcov--TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1979

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1990 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1980

Murariu, D. (1981). La présence de Mus musculus 

spicilegus Petenyi, 1822 dans le Delta du Danube 

acconpagné de son „parasite” Apodemus agrarius (Pall., 

1771). Travaux Du Museum d’Histoire Naturelle“Grigore 

Antipa,” 23, 297–304.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1980 Letea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1981

Barbu, P. (1971). Şorecarul încălţat (Buteo lagopus 

lagopus Pont.), pasăre folositoare. Ocrotirea Naturii, 1, 

61–66.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1967 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1982

Petrescu, M., Cuzic, V., Panait, V. 2012. Cercetări 

privind patrimoniul natural al comunei Sfântu Gheorghe 

în Delta Dunării IV, Studii și cercetări de științele naturii 

și muzeologie. Consiliul Județean Tulcea, Institutul de 

Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2007 Sf.Gheorghe--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1983

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1990
Canal Împuțita--

TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



1984

Murariu, D. (1981). Contribution à la connaissance de la 

distribution et de l’écologie des mammifères de la zone du 

Delta du Danube et du Lac Razelm (Roumanie). Travaux 

Du Muséum d’Histoire Naturelle“Grigore Antipa,” 23, 

283–296.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/09/1979 Sulina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1985

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1990 Sulina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1986

Murariu, D. (1981). La présence de Mus musculus 

spicilegus Petenyi, 1822 dans le Delta du Danube 

acconpagné de son „parasite” Apodemus agrarius (Pall., 

1771). Travaux Du Museum d’Histoire Naturelle“Grigore 

Antipa,” 23, 297–304.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1980 C.A. Rosetti--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1987

Murariu, D. (1981). La présence de Mus musculus 

spicilegus Petenyi, 1822 dans le Delta du Danube 

acconpagné de son „parasite” Apodemus agrarius (Pall., 

1771). Travaux Du Museum d’Histoire Naturelle“Grigore 

Antipa,” 23, 297–304.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1980 Cardon--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1988
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/04/1900 Constanţa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1989
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/03/1900 Constanţa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1990
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 10/11/1903 Constanţa--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1991
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 31/07/1991 Enisala--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1992
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 17/08/1979 Caraorman--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1993
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 08/12/1980

Mila 23-Balta 

Corciorâta ( lacul 

Rădăcinos)-TL

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1994
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/08/1981

Crișan -Canal 

Litcov-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1995
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 28/09/1979 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1996
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 03/08/1981 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1997
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 06/08/1981 Crișan--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1998
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 25/06/1996

Sulina-Vătafu-

Lunguleț-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

1999
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 25/06/1996

Sulina-Vătafu-

Lunguleț-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2000
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 17/08/1979 Sulina--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2001
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2002
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2003
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2004
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2005
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2006
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2007
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2008
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2009
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2010
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2011
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2012
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2013
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2014
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2015
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2016
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2017
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2018
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 04/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2019
GRIGORE ANTIPA NAT.HIST. MUSEUM 

COLLECTION
Rattus norvegicus Rattus norvegicus 05/11/1984

Sulina-Canalul 

Sondei-TL
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2020

Dogaru, E. 1979. Mamifere mici – insentivore și 

rozătoare – din Județul Constanța. Lucrare de diplomă. 

Conducător Științific Lector univ. dr. Alexandrina 

Popescu. Universitatea București, Facultatea de Biologie.

Rattus rattus Rattus rattus 01/09/1978 Hârșova--CT NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2021

Murariu, D. (1996). Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux Du Museum d’Histoire 

Naturelle“Grigore Antipa,” 36, 361–371.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1990 Caraorman--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2022

Sandor, D. A., Kiss, J. B. 2004. The diet of wintering 

Long-eared Owls (Asio otus) in Tulcea, Romania. Analele 

Științifice ale Institutului Delta Dunării. ICNDD – Tulcea, 

Ed. Tehnica. 10:49-54.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1995 Tulcea--TL NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2023

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/11/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2024

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 03/10/1981 Fărăgău MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2025

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/06/1983 Şincai MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2026

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 28/03/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2027

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 26/10/1981 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2028

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 03/10/1981 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2029

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/03/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2030

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 18/03/1982 Băla MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2031

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 23/03/1982 Păingeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2032

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 29/03/1982 Poarta MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2033

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 15/04/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2034

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 29/03/1982 Poarta MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2035

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/10/1981 Fărăgău MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2036

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 23/03/1983 Târgu-Mureş MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2037

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/09/1983 Şincai MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2038

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 03/11/1982 Fărăgău MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2039

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 29/03/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2040

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/11/1980 Cipău MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2041

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 30/03/1981 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2042

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/06/1983 Şincai MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2043

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 29/03/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2044

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 14/04/1980 Gorneşti MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2045

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/08/1983
Apalina(Reghin) 

MS
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2046

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 03/02/1981 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2047

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 16/03/1983 Voivodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2048

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 03/01/1983 Ogra MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2049

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/06/1983 Dumbrăvioara MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2050

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 23/03/1983 Târgu-Mureş MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2051

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/08/1983
Apalina(Reghin) 

MS
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2052

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/06/1983 Lechincioara MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2053

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 21/03/1983 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2054

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 24/03/1983 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2055

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/10/1983 Lechincioara MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2056

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 21/03/1983 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2057

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 30/03/1983 Fărăgău MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2058

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 21/03/1983 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2059

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/11/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2060

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 21/03/1983 Glodeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2061

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 13/11/1985 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2062

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/03/1984 Păingeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2063

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/03/1984 Păingeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2064

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 31/03/1984 Lechincioara MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2065

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/01/1984 Lechincioara MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2066

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 24/03/1984 Lechincioara MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2067

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 04/11/1984 Păingeni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2068

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 02/05/1994 Păcureni MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2069

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 13/03/1980 Iernut MS NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2070

Szombath, Z. (2014). The catalog of the mammals 

collection of the Mureș County Museum, Natural Science 

Department. Marisia, 33–34, 173–200.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 15/02/1993
Sântana_de_Mure

ş MS
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2071

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/01/1966

Fondul Ilgani, 

Canal Păpădia, 

comuna Partizani, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2072

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
02/05/1966

Gârla Alioșii, 

Com. Cetalchioi, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2073

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
02/08/1966

Pădurea Letea, 

Hasmacul lui 

Muscă, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2074

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
02/10/1966

Grindul 

Crasnicol, Sfântu-

Gheorghe, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2075

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
15/02/1966

Mila 23, Com. 

Crișan, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2076

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/02/1966

Canalul Păpădia, 

Com. Partizani, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2077

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/02/1966

Fondul Crasnicol, 

Canalul Palade, 

Sfântu-Gheorghe, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2078

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
27/02/1966

Ghiolul Babineț, 

Fondul Crișan, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2079

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
28/02/1966

Fond Crasnicol, 

Grindul Radului, 

Sfântu-Gheorghe, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2080

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/03/1966

Canalul 

Madgearu, Satul 

Letea, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2081

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/04/1966

Dunărea Veche, 

Canalul 

Madgearu, Letea, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2082

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/04/1966

Fond Crasnicol, 

Grindul Radului, 

Sfântu-Gheorghe, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2083

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/06/1966

Pădurea Letea, 

Plantația 

C.A.Rosetti, Satul 

Sfiștofca,Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2084

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/07/1966

Bazinul Complex 

Dunavăț, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2085

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/07/1966

Fondul Sfântu 

Gheorghe, 

Grindul 

Mocanilor, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2086

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/08/1966

Pădurea Letea, 

Plantația 

C.A.Rosetti, 

Cardon,Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2087

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/08/1966

Fondul Crasnicol, 

Grindul 

Unchiului, Sfântu 

Gheorghe, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2088

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/09/1966

Canal Dranov, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2089

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
03/12/1966

Brațul Sfântu 

Gheorghe, 

punctul Calinova, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2090

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
13/03/1966

Canalul 

Periteașca, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2091

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
13/03/1966

Fondul 

Cetalchioi, 

Ghiolul Nebunul, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2092

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
17/03/1966

Canalul Perișor, 

fondul Sfântu 

Gheorghe, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2093

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
22/04/1966

Com. Cetalchioi, 

punctul Podul 

Roșu, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2094

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
24/04/1966

Canalul Sireasa, 

Com. Cetalchioi, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2095

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/04/1966

Pădurea Letea, 

Plantația 

C.A.Rosetti, 

Cardon,Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2096

Barbu, P. (1967). Contribuţiuni la cunoaşterea ecologiei 

câinelui enot (Nyctereutes procyonoides Gray) din Delta 

Dunării. Ocrotirea Naturii, 11(1), 75–83.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
30/04/1966

Pădurea Letea, 

Plantația 

C.A.Rosetti, 

Cardon,Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2097
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1958 Sireasa, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2098
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1958

Brațul Sfântu 

Gheorghe, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2099
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959 Sulimanca, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2100
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959 Letea, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2101
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959 Sulina, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2102
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959

Complexul 

Iscova, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2103
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/05/1960 Partizani, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2104
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/06/1960

Balta Somova, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2105
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/06/1960 Sireasa, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2106
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
10/01/1962 Simionca, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2107
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
12/01/1962 Partizani, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2108
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
14/02/1962 Maliuc, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2109
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/03/1963

Grindul 

Caraorman, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2110
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1964 Sulina, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2111
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1964

Ghiolul Bondar, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2112
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/05/1965

Balta Bodoc, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2113
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1965

Ostrovul Crisan 

2, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2114
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1966

Ghiolul Babineț, 

Fondul Crișan, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2115
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1965

Balta Bodoc, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2116
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
13/11/1965

Padurea Beiu, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2117
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/12/1965

Sfantu Gheorghe, 

Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2118
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/12/1965

Bratul Sfantu 

Gheorghe, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2119
Andone, G. (1966). Înmulţirea câinelui enot în Deltă. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 4, 14–15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
31/12/1965

Bratul Sfantu 

Gheorghe, km10, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2120

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 28/11/1986 Rastolita

46.966667 24.983333

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2121

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 04/12/1986 Reghin

46.783333 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2122

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 14/01/1987 Reghin

46.783333 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2123

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 24/06/1988 Reghin

46.766667 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2124

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 01/01/1988 Petelea

46.733333 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2125

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 15/11/1988 Beica de Jos

46.733333 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2126

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 22/03/1989 Reghin

46.783333 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2127

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 26/08/1989
Sanmihai de 

Padure

46.733333 24.866667

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2128

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 02/09/1989 Reghin

46.783333 0.044036

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2129

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 13/09/1989 Reghin 46.78333 24.73333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2130

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 04/09/1990 Jabenita 46.78333 24.78333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2131

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 05/11/1991 Reghin 46.78333 24.70000 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2132

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 19/12/1991 Nadasa 46.7 24.81667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2133

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 01/01/1990
Sangeorgiu de 

Mures
46.58333 24.58333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2134

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 01/01/1998 Targu-Mures 46.53333 44.00600 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2135

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 01/01/1999 Glodeni 46.63333 24.61667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2136

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 01/01/2003 Faragau 46.75 24.51667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2137

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 27/10/2005 Ernei 46.6 24.61667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2138

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 04/04/2009 Glodeni 46.63333 44,006.00000 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2139

Hegyeli, Z., & Kecskes, A. (2014). The occurrence of 

wild-living American Mink Neovison vison in 

Transylvania, Romania. Small Carnivore Conservation, 

51, 23–28.

Neovison vison Neovison vison 03/11/2009 Faragau 46.75 24.51667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2140

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1964

Sighet (pădure), 

Maramureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2141

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/07/1956

Ronișoara, 

Maramureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2142

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/07/1956

Baia Mare, 

Maramureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2143

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1930

Vișeu (vale), 

Maramureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2144

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1964

Fălticeni 

(pădure), Suceava
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2145

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1957 Mălin, Suceava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2146

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/11/1963

Fălticeni, Suha 

Mare, Suceava
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2147

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1960

Poiana Mărului, 

Suceava
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2148

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1960 Todirești, Suceava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2149

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1961

Arbore-Rădăuți, 

Suceava
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2150

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1964

Dorohoi (pădure), 

Suceava
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2151

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
26/08/1960

Sendricani, 

Suceava
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2152

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1953 Botoșani, Suceava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2153

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1953

Iași (împrejurimi), 

Iași
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2154

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1953

Galați 

(împrejurimi), 

Galați

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2155

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1954

Brăila 

(împrejurimi), 

Brăila

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2156

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/03/1960

Cincu Mare, 

Agnita, Făgăraș, 

Brașov

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2157

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1963 Inău (reg. Crișana) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2158

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1951 Ghimpați, Giurgiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2159

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
12/01/1962 Simionca, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2160

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
14/02/1962 Maliuc, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2161

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
10/01/1962 Partizani, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2162

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/06/1960 Somova, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2163

Vasiliu, G. D. (1964). Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift Für 

Jagdwissenschaft, 10(2), 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1960

Băneasa, 

Constanța
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2164

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/03/2015
Râul Olt (lîngă 

Ariușd)
45°46'29.19"N 25°40'28.46"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2165

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/09/2015 Dumbrăvița 45°45'49.15"N 25°29'07.42"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2166

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/09/2015
Vadu Roșu, 

Rotbav
45°52'09.82"N 25°32'40.70"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2167

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/09/2015
Vadu Roșu, 

Rotbav
45°52'11.83"N 25°32'50.71"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2168

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/10/2015 Feldioara 45°48'37.92"N 25°35'30.34"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2169

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 30/10/2015 Feldioara 45°46'01.94"N 25°35'09.14"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2170

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/11/2015 Dumbrăvița 45°45'35.67"N 25°29'35.40"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2171

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/12/2015 Crizbav (râu) NA NA WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2172

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/01/2016 Dumbrăvița 45°45'35.67"N 25°29'35.40"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2173

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/08/2016 Stupini Nord 45°43'16.40"N 25°31'55.70"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2174

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/04/2017
Vadu Roșu, 

Rotbav
45°51'41.31"N 25°33'04.92"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2175

Ionescu, D. T., Hodor, C., Drugă, M., & Drugă, M. 

(2019). Recent occurrence of the American Mink 

(Neovison vison) in the central Romania. Proceedings of 

the Biennial International Symposium ”Forest and 

Sustainable Development” 8th Edition, 25th-27th of 

October 2018, Brașov, Romania, 25–32.

Neovison vison Neovison vison 01/09/2017 Rotbav 45°50'39.54"N 25°33'40.27"E WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2176
Radu, D. (1971). Cîine-enot alb. Vânătorul Şi Pescarul 

Sportiv, 3, 31.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
25/10/1970

Cioroiu (lângă 

Măcin), Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2177
Moloce, G. (1960). Din nou despre câinele enot. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 11, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
26/08/1960

Pădurea 

Șendriceni, OS 

Dorohoi

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2178
Zavoianu, A. (1974). O raritate. Vânătorul Şi Pescarul 

Sportiv, 5, 15.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/03/1973

Poiana Mărului, 

Caraș-Severin
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2179
Almăşan, H. (1953). Un nou animal în fauna ţării: câinele 

enot. Vânătorul, 3, 11,13.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1951 Ghimpați, Giurgiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2180
Almăşan, H. (1956). Din nou despre câinele enot. Revista 

Pădurilor, 5, 317–318.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1956 Galați, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2181
Almăşan, H. (1956). Din nou despre câinele enot. Revista 

Pădurilor, 5, 317–318.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1956 Brăila NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2182
Almăşan, H. (1956). Din nou despre câinele enot. Revista 

Pădurilor, 5, 317–318.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1956 Iași NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2183
Almăşan, H. (1956). Din nou despre câinele enot. Revista 

Pădurilor, 5, 317–318.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1956 Botoșani, Suceava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2184
Almăşan, H. (1956). Din nou despre câinele enot. Revista 

Pădurilor, 5, 317–318.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1956 Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2185

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1951 București NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2186

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1951 Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2187

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1952 Botoșani, Suceava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2188

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1953 Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2189

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1953 Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2190

Marcheş, G., Ausländer, D., Marcoci, G., & Hellwing, S. 

(1954). Două canide puţin cunoscute în fauna R.P.R.: 

Nyctereutes procyonoides şi Canis aureus. Natura, 3, 

68–76.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1953 Brăila NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2191
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1960

Brațul Sfîntu 

Gheorghe, km 20-

25, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2192
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/01/1958

Pădurea Sireasa, 

com. Ciatalchioi, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2193
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959

Gârla Sulimanca, 

Periprava, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2194
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959

Pădurea Letea, 

punctul Poiana, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2195
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/02/1959

Podul din 

marginea or. 

Sulina, Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2196
Andone, G. (1961). Câinele enot în Delta Dunării. 

Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 3, 17.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides
01/12/1960

Pădurea Sireasa, 

com. Ciatalchioi, 

Tulcea

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2197

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1946

Periam, reg. 

Timișoara, 

canalul Aranca

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2198

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1946 Cefa, reg. Oradea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2199

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1946 Ateaș, reg.Oradea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2200

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1946 Inand, reg.Oradea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2201

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Lovrin NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2202

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Comloșul Mic NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2203

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Beșenova Nouă NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2204

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Sânandrei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2205

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944
Sânmihaiul 

Român
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2206

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Utvin NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2207

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Beregsău NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2208

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1944 Satchinez NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2209

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Timișoara NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2210

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945
Râul Crasna, reg. 

Baia Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2211

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945
Căpleni, reg. Baia 

Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2212

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1950
Răul Crasna, reg. 

Baia Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2213

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1950
Râul Someș, reg. 

Baia Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2214

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1950
Râul Tur, reg. 

Baia Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2215

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1950
Râul Homorod, 

reg. Baia Mare
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2216

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955 Porumbești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2217

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955 Terebești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2218

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955 Ghilvaci NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2219

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955 Berveni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2220

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955 Satu Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2221

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 Carei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2222

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 Valea lui Mihai NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2223

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954
Valea Bereteului, 

până la Sălard
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2224

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954

Crișul Repede, 

până la Aleșd și 

Vad

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2225

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 Băile 1 Mai NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2226

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 Băile Victoria NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2227

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 Salonta NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2228

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954

Crișul Negru, 

dincolo de Beiuș, 

până la Vașcău

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2229

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1947 Chișinău-Criș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2230

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1947 Bogsig NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2231

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1947 Gurahonț NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2232

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1947 Baia de Criș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2233

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Pârâul Bulzești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2234

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956

Valea Crișului 

Mort, până la 

Moroda

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2235

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956
Mureș, până la 

Arad
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2236

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Alba Iulia NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2237

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945
Zona mlăștinită a 

Begăi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2238

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Beregsău NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2239

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945
Cărpiniș-Cenei, 

pe Bega
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2240

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Recaș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2241

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Cebza, pe Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2242

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Ciacova, pe Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2243

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Voiteg, pe Timiș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2244

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Deta, pe Bârzava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2245

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1945 Gătaia, pe Bârzava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2246

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/09/1955
Grindul Ion 

Mușat, com. Orlea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2247

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/10/1952 Chilia Veche NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2248

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/11/1954 Chilia Veche NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2249

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/05/1955 Mila 23, Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2250

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/05/1955
punct pescăresc 

Matița, Tulcea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2251

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955
mal Lac Brateș, 

com. Sivița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2252

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955
Îndiguirea Brateș-

Prut
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2253

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Gârla Ghinia NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2254

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Tulcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2255

Călinescu, R., & Bunescu, A. (1958). Răspândirea 

geografică a bizamului (Ondatra zibethica L.), în R. P. R. 

Buletinul Institutului de Cercetări Piscicole, 2, 78–82.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Tulucești, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2256 http://www.inaturalist.org/observations/3479096 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

18/06/2016

Bucharest, 

Sectorul 6, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.43752887 26.06337986 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2257 http://www.inaturalist.org/observations/3535038 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

18/06/2016

Bucharest, 

Sectorul 6, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.4366868 26.06279215 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2258 http://www.inaturalist.org/observations/3911619 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

18/06/2016 Bucharest 44.436722 26.062403 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2259 http://www.inaturalist.org/observations/3911624 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

18/06/2016
Cotroceni 

Buharest
44.43698877 26.06269978 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2260 https://www.inaturalist.org/observations/12838371 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

26/05/2018 Romania 45.943161 24.96676 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2261 https://www.inaturalist.org/observations/13006515 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

26/05/2018

Sector 1, 

Bucharest, 

Romania

44.43988949 26.09155207 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2262 https://www.inaturalist.org/observations/24390202 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

02/05/2019 Romania 44.40480153 26.09484544 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2263 https://www.inaturalist.org/observations/25603329 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

02/05/2019

Bucharest, 

Municipiul 

Bucuresti, 

Romania

44.471725 26.078455 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2264 https://www.inaturalist.org/observations/25607396 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

02/05/2019

Regele Mihai 

Park, Bucharest, 

Bucharest, RO

44.48242586 26.07970448 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2265 https://www.inaturalist.org/observations/30623485 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

02/05/2019
Codlea 505100, 

Romania
45.6878354 25.45340641 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2266 https://www.inaturalist.org/observations/32763811 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

02/05/2019
Simeria 335900, 

Romania
45.85778769 23.01031776 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2267 https://www.inaturalist.org/observations/33744571 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

02/05/2019

Colentina, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.481005 26.07519717 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2268 https://www.inaturalist.org/observations/39293264 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2020

Aviatiei, 

Bucharest, 

Romania

44.47692954 26.0974848 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2269 https://www.inaturalist.org/observations/39638860 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2020
Titan, Bucharest, 

Romania
44.42725116 26.15832353 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2270 https://www.inaturalist.org/observations/42959989 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2020 Bihor, RO 46.98946667 21.97877 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2271 https://www.inaturalist.org/observations/30923295 Ameiurus melas 
Ameiurus melas 

(Rafinesque, 1820)
16/08/2019 Comuna Geaca 46.8461296 24.1133641 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2272 https://www.inaturalist.org/observations/30923725 Ameiurus melas 
Ameiurus melas 

(Rafinesque, 1820)
16/08/2019 Comuna Geaca 46.8461296 24.1133641 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2273 https://www.inaturalist.org/observations/18970451 Carassius auratus
Carassius auratus 

(Linnaeus, 1758)
11/12/2018 Băneasa Forest 44.53138889 26.07 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2274 https://www.inaturalist.org/observations/14014425 Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2018 DJ107P, Cluj, RO 46.71903833 23.27984667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2275 https://www.inaturalist.org/observations/30254022 Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01//2019

Sector 4, 

Bucharest, 

Romania

44.40187671 26.13690619 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2276 https://www.inaturalist.org/observations/7858639
Alopochen 

aegyptiaca

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
01/01//2019 Constanta, RO 44.20534541 28.64191909 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania
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http://www.inaturalist.org/observations/3535038
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https://www.inaturalist.org/observations/12838371
https://www.inaturalist.org/observations/13006515
https://www.inaturalist.org/observations/24390202
https://www.inaturalist.org/observations/25603329
https://www.inaturalist.org/observations/25607396
https://www.inaturalist.org/observations/30623485
https://www.inaturalist.org/observations/32763811
https://www.inaturalist.org/observations/33744571
https://www.inaturalist.org/observations/39293264
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https://www.inaturalist.org/observations/42959989
https://www.inaturalist.org/observations/30923295
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2277 https://www.inaturalist.org/observations/33736804 Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
01/01//2019 Brasov, RO 45.6579755 25.6011977 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2278 https://www.inaturalist.org/observations/5570908
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Cotroceni, 

Bucharest, 

Romania

44.43742945 26.06454849 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2279 https://www.inaturalist.org/observations/6020892
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Zimnicea 145400, 

Romania
43.6578297 25.360575 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2280 https://www.inaturalist.org/observations/6564918
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Zimnicea 145400, 

Romania
43.6578297 25.360575 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2281 https://www.inaturalist.org/observations/8729705
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 NA 43.79435245 25.34806686 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2282 https://www.inaturalist.org/observations/10919543
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Zimnicea 145400, 

Romania
43.6578297 25.360575 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2283 https://www.inaturalist.org/observations/10919548
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Zimnicea 145400, 

Romania
43.6578297 25.360575 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2284 https://www.inaturalist.org/observations/11480180
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Bulbucata, 

Romania
44.2834162 25.8034547 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2285 https://www.inaturalist.org/observations/11884402
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Teleorman 

County, Romania
44.0160491 25.2986628 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2286 https://www.inaturalist.org/observations/12249043
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Tulcea, Romania 45.17017013 28.84670751 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2287 https://www.inaturalist.org/observations/12249044
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Tulcea, Romania 45.17094554 28.84705075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2288 https://www.inaturalist.org/observations/18544932
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Cuza Voda, 

Romania
44.18143802 27.26521064 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2289 https://www.inaturalist.org/observations/22327069
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Sector 1, 

Bucuresti, 

Romania

44.53446334 26.09157146 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2290 https://www.inaturalist.org/observations/36879688
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Bucuresti 

Sectorul 6, 

Bucarest, 

Bucarest, RO

44.4608364 26.0193484 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2291 https://www.inaturalist.org/observations/38147115
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2020

Bucuresti 

Sectorul 6, 

Bucarest, 

Bucarest, RO

44.46308971 26.02472047 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2292 https://www.inaturalist.org/observations/39038290
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2020 Constanta, RO 44.08642266 28.64113269 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2293 https://www.inaturalist.org/observations/40240303
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2020

Sector 1, 

Bucharest, 

Romania

44.45722061 26.0767961 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2294 https://www.inaturalist.org/observations/41027675
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2020

Sfantu Gheorghe, 

Tulcea, Romania
44.90001035 29.60951839 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2295 https://www.inaturalist.org/observations/41390155
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2020 Tulcea, Romania 45.17435302 28.82946335 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2296 https://www.inaturalist.org/observations/12279454
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2018
Sarichioi, 

Romania
44.89066052 28.82615124 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2297 https://www.inaturalist.org/observations/40627445
Nyctereutes 

procyonoides 

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2020
Sfantu Gheorghe, 

Romania
44.98965284 29.62802376 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

https://www.inaturalist.org/observations/33736804
https://www.inaturalist.org/observations/5570908
https://www.inaturalist.org/observations/6020892
https://www.inaturalist.org/observations/6564918
https://www.inaturalist.org/observations/8729705
https://www.inaturalist.org/observations/10919543
https://www.inaturalist.org/observations/10919548
https://www.inaturalist.org/observations/11480180
https://www.inaturalist.org/observations/11884402
https://www.inaturalist.org/observations/12249043
https://www.inaturalist.org/observations/12249044
https://www.inaturalist.org/observations/18544932
https://www.inaturalist.org/observations/22327069
https://www.inaturalist.org/observations/36879688
https://www.inaturalist.org/observations/38147115
https://www.inaturalist.org/observations/39038290
https://www.inaturalist.org/observations/40240303
https://www.inaturalist.org/observations/41027675
https://www.inaturalist.org/observations/41390155
https://www.inaturalist.org/observations/12279454
https://www.inaturalist.org/observations/40627445


2298 https://www.inaturalist.org/observations/27226283 Ondatra zibethicus
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2019

Mogosoaia, 

Romania
44.53070031 25.98249511 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2299 https://www.inaturalist.org/observations/18921286
Oryctolagus 

cuniculus 

Oryctolagus cuniculus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2018 Băneasa Forest 44.53181144 26.06990789 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2300

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Ameiurus 

nebulosus

Ameiurus nebulosus 

(Lesueur, 1819)
01/01/2006

Danube river-899 

– 871 rkm.
44.425572 22.485894 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2301

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Ameiurus 

nebulosus

Ameiurus nebulosus 

(Lesueur, 1819)
01/01/2006

Danube River-

Vajuga (903 rkm)
44.555053 22.6283 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2302

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Ameiurus 

nebulosus

Ameiurus nebulosus 

(Lesueur, 1819)
01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2303

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Ameiurus 

nebulosus

Ameiurus nebulosus 

(Lesueur, 1819)
NA

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] before 

dam was 

constructed.

44.67549 22.52369 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2304 https://www.inaturalist.org/observations/41223896 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2011

Donji Milanovac, 

Serbia
44.466383 22.150018 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2305 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135832 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 44.86 28.91 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2306 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135836 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 45.21 28.63 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2307 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135838 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 45.21 28.63 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2308 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135831 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 44.86 28.91 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2309 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135837 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 45.21 28.63 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2310 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135842 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 44.16 25.84 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2311 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135841 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 44.16 25.84 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2312 http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135840 Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Romania 44.16 25.84 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2313
id.zfmk.diversityworkbench.de/collection_ZFMK/504535-

729190-85020
Carassius gibelio

Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Danube 44.864508 28.909292 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2314
id.zfmk.diversityworkbench.de/collection_ZFMK/504529-

729189-85019
Carassius gibelio

Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Danube 44.864508 28.909292 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2315

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2006

Danube river-863-

850 rkm.
44.289894 22.642414 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2316

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2006

Danube river-893 

– 871 rkm.
44.425572 22.485894 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2317

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2006

Danube river-

1054 – 1070 rkm.
44.772308 21.500633 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2318

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2006

Danube River-

Vajuga (903 rkm)
44.555053 22.6283 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

https://www.inaturalist.org/observations/27226283
https://www.inaturalist.org/observations/18921286
https://www.inaturalist.org/observations/41223896
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135832
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135836
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135838
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135831
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135837
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135842
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135841
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/MF135840
http://id.zfmk.diversityworkbench.de/collection_ZFMK/504535-729190-85020
http://id.zfmk.diversityworkbench.de/collection_ZFMK/504535-729190-85020
http://id.zfmk.diversityworkbench.de/collection_ZFMK/504529-729189-85019
http://id.zfmk.diversityworkbench.de/collection_ZFMK/504529-729189-85019


2319

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2008

Danube river-

Srebrno Lake
44.763386 21.474483 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2320

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2008

Danube river-

Vajuga village
44.551972 22.637972 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2321

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2008

Danube river-

Mala Vrbica 

village

44.604444 22.692639 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2322

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010

outflow of Malak 

Preslavetz Marsh
44.099111 26.83 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2323

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Pozharevo 44.063528 26.714861 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2324

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Dunavets 44.070944 26.761361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2325

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Tutrakan 44.05325 26.614778 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2326

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Dunavets 44.070944 26.761361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2327

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Dunavets 44.070944 26.761361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2328

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Tutrakan 44.053944 26.617472 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2329

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010

river flowing to 

Malak Preslavetz 

Marsh

44.084556 26.839056 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2330

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Malak Preslavetz 44.092639 26.839056 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2331

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/2010 Novo selo village 44.162444 22.789306 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2332

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2333

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] before 

dam was 

constructed.

44.67549 22.52369 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2334 GBIF Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Danube 44.864508 28.909292 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2335 GBIF Carassius gibelio
Carassius gibelio 

(Bloch, 1782)
NA Danube 44.864508 28.909292 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2336 GBIF
Coregonus 

lavaretus 

Coregonus lavaretus 

Valenciennes, 1848
01/011956

RUMÄNIEN, S-, 

NUCET, BEI 

BUKAREST , 

FISCHZUCHTA

NSTALT

46.466667 22.583333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2337

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Ctenopharyngodon 

idella 

Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 

1844)

01/01/1980 Srebrno Lake 44.759578 21.426308 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2338

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Ctenopharyngodon 

idella 

Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 

1844)

01/01/1992

Danube river-

Vajuge village ( 

km 903)

44.550917 22.631472 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2339

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Ctenopharyngodon 

idella 

Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 

1844)

01/01/1992

Danube river-

Veliko Gradište 

(km 1069)

44.770944 21.532167 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2340

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Ctenopharyngodon 

idella 

Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 

1844)

01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2341 GBIF
Gambusia 

holbrooki

Gambusia holbrooki 

Girard, 1859
NA

Mangalia, (warm 

springs)
43.813968 28.591378 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2342

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 

1844)

01/01/1980 Srebrno Lake 44.759578 21.426308 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2343

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 

1844)

01/01/2008

Danube river-

1075-1040 rkm 

flow

44.76975 21.486 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2344

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 

1844)

01/01/1992

Danube river-

Vajuge village ( 

km 903)

44.550917 22.631472 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2345

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 

1844)

01/01/2010 Novo selo village 44.162444 22.789306 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2346

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 

1844)

01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2347 GBIF
Hypophthalmichthy

s molitrix

Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 

1844)

01/01/1962

RUMÄNIEN, 

NW-, BEI 

NUCET , TEICH

46.466667 22.583333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2348

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Hypophthalmichthy

s nobilis 

Hypophthalmichthys 

nobilis (Richardson, 

1845)

01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2349 GBIF
Hypophthalmichthy

s nobilis 

Hypophthalmichthys 

nobilis (Richardson, 

1845)

01/01/1962

RUMÄNIEN, 

NW-, BEI 

NUCET* , 

FISCHTEICH

46.466667 22.583333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2350 GBIF Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2018

Sector 4, 

Bucharest, 

Romania

44.401877 26.136906 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2351

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2006

Danube river-902 

– 871 rkm.
44.425572 22.485894 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2352

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2006

Danube river-

1054 – 1070 rkm.
44.772308 21.500633 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2353

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2006

Danube River-

Vajuga (903 rkm)
44.555053 22.6283 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2354

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/1992

Pek River-2km 

from rivermouth
44.756139 21.529914 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2355

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/1994

Danube River-

Veliko Golubinje
44.493522 22.196661 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2356

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Dunavets 44.070944 26.761361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2357

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Dunavets 44.070944 26.761361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2358

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Tutrakan 44.055056 26.624583 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2359

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Dunavets 44.070944 26.761361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2360

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Tutrakan 44.055056 26.624583 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2361

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Tutrakan 44.05325 26.614778 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2362

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010

outflow of Malak 

Preslavetz Marsh
44.099111 26.83 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2363

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Tutrakan 44.053944 26.617472 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2364

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Tutrakan 44.053944 26.617472 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2365

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010

outflow of Malak 

Preslavetz Marsh
44.099111 26.83 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2366

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Malak Preslavetz 44.092639 26.839056 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2367

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010

river flowing to 

Malak Preslavetz 

Marsh

44.084556 26.839056 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2368

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/2010 Koshava village 44.08025 23.030417 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2369

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2370

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Lepomis gibbosus
Lepomis gibbosus 

(Linnaeus, 1758)
NA

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] before 

dam was 

constructed.

44.67549 22.52369 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2371

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Perccottus glenii 
Perccottus glenii 

Dybowski, 1877
01/01/2006

Danube River-

Vajuga (903 rkm)
44.555053 22.6283 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2372

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Perccottus glenii 
Perccottus glenii 

Dybowski, 1877
01/01/2004

Danube River-

Vinci (1040 rkm)
44.715108 21.609247 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2373

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Perccottus glenii 
Perccottus glenii 

Dybowski, 1877
01/01/2010

outflow of Malak 

Preslavetz Marsh
44.099111 26.83 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2374

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Polyodon spathula 
Polyodon spathula 

(Walbaum, 1792)
01/01/2006

Danube River-

Prahovo (861 

rkm)

44.298675 22.579275 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2375 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

NA Romania 44.16 25.84 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2376 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

NA Romania 45.03 25.42 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2377

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2006
Danube river-

1054 – 1070 rkm.
44.772308 21.500633 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2378

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2006
Danube river-896 

– 871 rkm.
44.425572 22.485894 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2379

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2006
Danube River-

Vajuga (903 rkm)
44.555053 22.6283 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2380

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1992
Pek River-2km 

from rivermouth
44.756139 21.529914 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2381

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

freshwater fish from Serbia and Montenegro mobilised 

through BioFresh. Published on 

http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1992
Danube river-

Kladovo
44.614778 22.6295 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2382

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010 Novgrad 43.607139 25.571778 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2383

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010 Tutrakan 44.05325 26.614778 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2384

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010
outflow of Malak 

Preslavetz Marsh
44.099111 26.83 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2385

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010
outflow of Malak 

Preslavetz Marsh
44.099111 26.83 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2386

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010 Tutrakan 44.053944 26.617472 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2387

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010

river flowing to 

Malak Preslavetz 

Marsh

44.084556 26.839056 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2388

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010 Koshava village 44.08025 23.030417 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2389

BioFresh (data publisher) (2015). Distribution data of 

Bulgarian freshwater fish mobilised through BioFresh. 

Published on http://data.freshwaterbiodiversity.eu

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/2010 Novo selo village 44.162444 22.789306 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2390 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1986

Fish Farm at 

Nucet, south of 

Tirgov Ste., 

Unnamed Farm 

Pond

46.466667 22.597222 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2391 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1986

Pond near 

Buziacs About 40 

km E of 

Timisoara, 

Unnamed Pond

45.65 21.6 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2392 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1986

Fish Pond at 

Nucet, Dimbovita 

River Basin, S of 

Tirgoviste, 

Unnamed Pond

44.783333 25.558333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2393

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2394

Janković D.V. (1996) Ichthyofauna of the Danube in the 

Djerdap Area after the construction of the Iron Gate I 

hydroelecric power station.. Acta Universitatis Carolinae 

biologica, 40(1996): 123-131.

Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1986

Danube at 

Djerdap [Iron 

Gate 1] after dam 

was constructed.

44.68696 22.4025 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2395 http://ipt.vertnet.org:8080/ipt/resource.do?r=lacm_verts.
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1984

Vedea River at 

Rosiori .de Vede, 

Teleorman Distr.;

44.123447 24.997419 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2396 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

NA

RUMÄNIEN, S-, 

OLT-FLUSS, 

BEI 

DRAGASANI* 

(*** 

ENIGEFÜHRT 

AUS 

WUCHANG, 

CHINA) , TEICH 

AM FLUSSUFER

44.666667 24.266667 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2397 GBIF
Pseudorasbora 

parva 

Pseudorasbora parva 

(Temminck & Schlegel, 

1846)

01/01/1962

RUMÄNIEN, 

NW-, 

WALLACHEI, 

BEI NUCET , 

FISCHTEICH

46.466667 22.583333 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2398 GBIF
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2018

Danube Delta--

Tulcea
45.233316 28.866577 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2399 GBIF
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2018 Parcui Sub Arini 45.779282 24.138959 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2400 GBIF
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2017 Satchinez 45.963501 21.069288 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2401 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.356285 29.235704 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

http://ipt.vertnet.org:8080/ipt/resource.do?r=lacm_verts.


2402 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.924085 27.951734 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2403 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.627469 27.334339 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2404 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.374095 27.959274 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2405 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.023941 27.937179 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2406 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.477481 27.315719 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2407 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.906545 29.218174 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2408 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.467126 28.572854 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2409 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.927585 27.318194 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2410 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.177574 27.331484 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2411 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.477481 26.684589 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2412 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.474031 27.944369 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2413 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.927585 26.682114 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2414 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.894586 29.761839 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2415 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.723925 26.017319 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2416 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.474031 26.055939 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2417 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.82408 26.033319 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2418 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.377655 26.679584 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2419 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.26667 25.376684 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2420 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.91707 25.415209 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2421 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.377655 27.320724 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2422 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.91707 28.585099 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2423 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.82408 27.966989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2424 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.467126 25.427454 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2425 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.70526 24.709449 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2426 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.456766 24.799249 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2427 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.25564 24.728269 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2428 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.80598 24.746649 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2429 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.906545 24.782134 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2430 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.173794 26.009029 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2431 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.604364 24.670419 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2432 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.794275 24.218479 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2433 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.71646 25.363224 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2434 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.615919 25.335304 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2435 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.924085 26.048574 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2436 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.816845 25.389829 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2437 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.794275 23.781829 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2438 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.593239 24.000154 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2439 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.244065 24.000154 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2440 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.805985 23.253659 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2441 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.615919 22.665004 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2442 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 44.456771 23.201059 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2443 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 47.173794 21.991279 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2444 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.693825 24.000154 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2445 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.366975 22.597639 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2446 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.82408 21.966989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2447 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.27769 21.325974 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2448 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.827685 20.676989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2449 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 46.723925 21.982989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2450 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.827685 21.323319 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2451 EBCC Atlas of European Breeding Birds
Alopochen 

aegyptiaca 

Alopochen aegyptiaca 

(Linnaeus, 1766)
NA NA 45.377655 21.320724 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2452 iNaturalist research-grade observations Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
10/08/2017 Brașov, Romania 45.657976 25.601198 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2453 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.894586 29.761839 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2454 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.477481 27.315719 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2455 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.374095 27.959274 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2456 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.627469 27.334339 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2457 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.356285 29.235704 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2458 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.467126 28.572854 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2459 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.906545 29.218174 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2460 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.177574 27.331484 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2461 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.474031 27.944369 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2462 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.456766 24.799249 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2463 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.927585 27.318194 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2464 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.173794 26.009029 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2465 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.91707 28.585099 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2466 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.25564 24.728269 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2467 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.82408 27.966989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2468 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.474031 26.055939 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2469 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.377655 27.320724 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2470 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.71646 25.363224 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2471 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.927585 26.682114 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2472 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.477481 26.684589 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2473 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.023941 27.937179 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2474 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.377655 26.679584 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2475 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.82408 26.033319 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2476 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.924085 27.951734 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2477 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.80598 24.746649 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2478 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.467126 25.427454 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2479 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.924085 26.048574 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2480 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.906545 24.782134 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2481 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.615919 25.335304 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2482 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.816845 25.389829 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2483 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.91707 25.415209 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2484 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.70526 24.709449 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2485 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.723925 26.017319 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2486 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.26667 25.376684 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2487 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.794275 24.218479 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2488 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.604364 24.670419 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2489 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.794275 23.781829 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2490 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.593239 24.000154 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2491 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.805985 23.253659 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2492 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.615919 22.665004 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2493 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.244065 24.000154 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2494 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 47.173794 21.991279 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2495 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.377655 21.320724 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2496 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.693825 24.000154 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2497 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.827685 21.323319 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2498 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.366975 22.597639 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2499 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.723925 21.982989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2500 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 44.456771 23.201059 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2501 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 46.27769 21.325974 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2502 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.82408 21.966989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2503 EBCC Atlas of European Breeding Birds Branta canadensis
Branta canadensis 

(Linnaeus, 1758)
NA NA 45.827685 20.676989 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2504 iNaturalist research-grade observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019 Tulcea, Romania 45.174353 28.829463 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2505 iNaturalist research-grade observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Sfântu Gheorghe, 

Tulcea, Romania
44.90001 29.609518 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2506 iNaturalist research-grade observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Sector 1, 

Bucharest, 

Romania

44.457221 26.076796 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2507 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Schutzgebiet der 

Zartblättrigen 

Pfingstrose bei 

Zau de Campie

46.651344 24.103035 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2508 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Clematis-Wiese 

bei Sasca Montana
44.920918 21.68475 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2509 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Feuchtwiese bei 

Preajba Mare
45.0812 23.351519 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2510 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019 NA 45.221466 28.219681 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2511 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Festung enisala 

und Umgebung
44.883026 28.836285 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2512 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

schwarzmeerküste 

und Zementwerk 

Vadu

44.441429 28.751221 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2513 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2019

Istria (Cetatea) 

Lacul Sinoe - 

Greater Area - 

Delta Dunarea

44.54631 28.770361 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2514 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2515 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve--Bird 

Sanctuary

45.091944 29.403148 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2516 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000 mahmudia marsh 45.089817 29.08969 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2517 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
26/07/2015

Danube Delta--

Lacul Obretinul 

Mic

45.170541 29.299765 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2518 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
26/07/2015

Danube Delta--

Lacul Obretinul 

Mic

45.170541 29.299765 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2519 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
29/04/2016 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2520 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
29/04/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2521 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2522 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
29/04/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2523 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Romania - Tulcea 45.174611 29.365011 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2524 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
29/04/2016 Mila 23 45.226184 29.245648 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2525 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000 Fetti Vallee 44.075951 27.643093 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2526 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Romania - 

Constanța
44.650459 28.679138 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2527 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve--Bird 

Sanctuary

45.091944 29.403148 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2528 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Histria 44.542739 28.722982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2529 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Arad-Strada 

Diogene 12 

(46.1593,21.3303)

46.159306 21.330284 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2530 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2531 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve--Grindul 

Chituc

44.53335 28.874517 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2532 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2533 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Mila 23 45.226184 29.245648 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2534 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Macin Mountains 45.209194 28.334727 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2535 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta--

Tulcea
45.233316 28.866577 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2536 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2537 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (46.1058,24.6058) 46.105788 24.605795 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2538 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Petrindu 46.914656 23.192614 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2539 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Cefa, Romania 46.921017 21.671348 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2540 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (46.0082,21.7584) 46.008162 21.758359 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2541 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Caraorman, 

Județul Tulcea, 

RO (45,082, 

29,395)

45.082206 29.395367 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2542 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Hazarlac 44.712586 28.059254 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2543 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Murighiol 45.045025 29.1675 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2544 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Vadu, Județul 

Constanța, RO 

(44,444, 28,751)

44.443838 28.75096 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2545 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

20 DC2, Crișan, 

Județul Tulcea, 

RO (45.182, 

29.346)

45.182433 29.346013 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2546 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Lacul Somova 45.182037 28.682728 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2547 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Măcin, Județul 

Tulcea, RO 

(45,241, 28,172)

45.241147 28.172486 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2548 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2549 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Șoseaua 

București-

Constanța, 

Slobozia, Județul 

Ialomița, RO 

(44,569, 27,387)

44.569393 27.38704 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2550 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Arad-Strada 

Diogene 12 

(46.1593,21.3303)

46.159306 21.330284 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2551 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

DN22, Județul 

Tulcea, RO 

(45,183, 28,608)

45.182958 28.608334 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2552 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

DC79, Sinoe, 

Județul 

Constanța, RO 

(44,62, 28,808)

44.62037 28.807557 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2553 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Constanţa-

DN2A 

(44,6615,28,0447)

44.661498 28.04471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2554 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Beibugeac Lake 45.028584 29.119949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2555 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Hotel Lebada
45.176471 29.351177 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2556 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Manastire Celic 

Dere
45.127138 28.580214 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2557 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Histria 44.551495 28.760721 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2558 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (46.0805,24.9937) 46.080543 24.993674 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2559 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Amnaș, Județul 

Sibiu, RO 

(45,853, 23,912)

45.853217 23.912111 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2560 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Vadu, Județul 

Constanța, RO 

(44,448, 28,779)

44.447732 28.778718 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2561 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Nadlac, Romania 46.176636 20.731791 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2562 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Histria 44.551495 28.760721 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2563 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Beibugeac Lake 45.028584 29.119949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2564 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Manastire Celic 

Dere
45.127138 28.580214 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2565 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

DJ226A, Istria, 

Județul 

Constanța, RO 

(44,536, 28,735)

44.535869 28.73526 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2566 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Cetatea Enisala 44.883805 28.835614 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2567 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (46.1109,24.4760) 46.110947 24.476006 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2568 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Canalul Mila 35
45.23114 28.905115 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2569 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Beibugeac Lake 45.028584 29.119949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2570 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Letea
45.269843 29.529276 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2571 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

DN22, Județul 

Tulcea, RO 

(45,171, 28,706)

45.170908 28.705888 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2572 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Histria 44.542739 28.722982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2573 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2574 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Tulcea-

Danube Delta 

(45,1746,29,3823)

45.174607 29.382277 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2575 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Route à l'Ouest 

de Säcele
44.491207 28.601704 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2576 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2577 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Histria 44.542739 28.722982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2578 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2579 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Hotel Lebada
45.176471 29.351177 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2580 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Tulcea-

Danube Delta 

(45,1746,29,3823)

45.174607 29.382277 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2581 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Tulcea
45.233316 28.866577 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2582 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Județul Tulcea, 

RO (45,241, 

28,189)

45.2411 28.188587 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2583 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Sulina environs 45.14724 29.683471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2584 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Bihor-DN1H 

(47.1344,22.5506)
47.134424 22.550626 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2585 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2586 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Tulcea Riverine 

Forest
45.214128 28.752026 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2587 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2588 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Parches 45.204114 28.615007 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2589 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

National Park 

Muntii Macinului
45.248611 28.196944 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2590 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Râul Valea 

Vadului
44.445485 28.735621 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2591 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (45.1939,28.9561) 45.193942 28.956116 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2592 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Playa Vadu access 44.446404 28.742595 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2593 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (44.7916,28.6264) 44.79156 28.626414 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2594 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Unnamed Road, 

Sabangia, Județul 

Tulcea, RO 

(44,972, 28,886)

44.972175 28.886146 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2595 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Cetatea Enisala 44.883805 28.835614 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2596 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Sulina environs 45.14724 29.683471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2597 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Sulina environs 45.14724 29.683471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2598 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Letea
45.269843 29.529276 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2599 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2600 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Mures River 

Floodplain Nature 

Reserve, Picica, 

Arad

46.150078 21.049225 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2601 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve--Bird 

Sanctuary

45.091944 29.403148 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2602 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2603 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Hazarlac 44.712586 28.059254 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2604 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Lacul Histria 44.542739 28.722982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2605 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2606 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta--

Letea
45.269843 29.529276 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2607 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

155 Strada 1, 

Szulina, Județul 

Tulcea, RO 

(45,157, 29,654)

45.157292 29.654268 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2608 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Sulina environs 45.14724 29.683471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2609 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Constanţa-

DN2A 

(44,6615,28,0447)

44.661498 28.04471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2610 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve--Bird 

Sanctuary

45.091944 29.403148 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2611 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (45.2510,28.9254) 45.250991 28.925354 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2612 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 histria 44.546854 28.773328 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2613 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

RO-Distretto di 

Tulcea-Delta del 

Danubio 

(45,3470,29,4982)

45.346996 29.498214 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2614 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 (44.5060,26.0886) 44.506016 26.088646 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2615 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Igris, Mures River 

Floodplain 

Natural Park

46.122868 20.787807 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2616 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1993

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2617 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Plaja Vadu 44.429888 28.768537 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2618 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007 Nebunu Lacul 45.403663 29.542129 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2619 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Terchighiol lacul 44.057615 28.634491 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2620 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

National Park 

Muntii Macinului
45.248611 28.196944 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2621 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Stipoc Levee 45.2674 29.075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2622 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2623 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007 Lacul Somova 45.182037 28.682728 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2624 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Plaja Vadu 44.429888 28.768537 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2625 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve, Tulcea, 

RO

45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2626 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve, Tulcea, 

RO

45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2627 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2628 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Pădurea Craiului 

Mountains
46.867194 22.482663 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2629 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Tulcea-Lacul 

Fortuna 

(45.2258,29.1134)

45.225808 29.11337 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2630 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

From lakes to 

Crisan
45.215091 29.301267 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2631 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 (47.111, 26.937) 47.111004 26.93671 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2632 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 plopul 45.014265 29.146453 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2633 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 plopul 45.014265 29.146453 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2634 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007 Maliuc 45.177681 29.103427 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2635 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

National Park 

Muntii Macinului
45.248611 28.196944 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2636 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Sulina environs 45.14724 29.683471 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2637 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 grindul lupilor 44.627099 28.822889 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2638 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Constanţa 

(44.4461,28.7375)

Vadu pools and 

coast

44.44608 28.737478 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2639 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Tulcea - Mila 23 

(day 1/3)
45.228361 28.89297 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2640 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Timisoara 

(general area)
45.749221 21.210995 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2641 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2642 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2643 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Bihor-DN1H 

(47.1344,22.5506)
47.134424 22.550626 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2644 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Nufăru 45.14839 28.92535 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2645 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Județul 

Ialomița-Giurgeni-

Unnamed Road - 

44,738x27,841

44.737588 27.841151 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2646 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Delta Danube 

boat Maliuc 

Tulcea

45.177802 29.111818 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2647 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Beștepe 45.093156 29.015107 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2648 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Ilfov 

(44.6689,26.2476)
44.668876 26.247606 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2649 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 celic mere 45.127413 28.580485 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2650 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2651 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Piatra Craiului 45.503978 25.232833 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2652 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Raul Argeș. 

Mironești
44.176541 26.243742 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2653 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Port ferry, 

Călăraşi
44.134544 27.276263 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2654 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Port ferry, 

Călăraşi
44.134544 27.276263 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2655 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Port ferry, 

Călăraşi
44.134544 27.276263 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2656 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Raul Argeș. 

Mironești
44.176541 26.243742 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2657 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

44,547x28,773 - 

19 jun. 2017 

18:28

44.546763 28.772565 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2658 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 celic mere 45.127413 28.580485 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2659 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Vadu - Grindul 

Chituc
44.467807 28.791776 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2660 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Danube Delta--

Canalul Mila 36
45.206412 28.853488 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2661 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Istria-Grindul 

Lupilor
44.546771 28.773576 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2662 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Negureni 44.102764 27.794949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2663 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Negureni 44.102764 27.794949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2664 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Port ferry, 

Călăraşi
44.134544 27.276263 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2665 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Negureni 44.102764 27.794949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2666 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Negureni 44.102764 27.794949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2667 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Raul Argeș. 

Mironești
44.176541 26.243742 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2668 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Raul Argeș. 

Mironești
44.176541 26.243742 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2669 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Torocko/Rimetea 46.451282 23.564687 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2670 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Parcul Mercur 46.765251 23.626721 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2671 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Alesd Reservoir 47.058896 22.310486 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2672 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Alesd Reservoir 47.058896 22.310486 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2673 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Nieznana 

lokalizacja - 

44,547x28,773 - 

3 maj 2017 11:08

44.546905 28.772698 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2674 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Torocko/Rimetea 46.451282 23.564687 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2675 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Delta Danube 

boat Maliuc 

Tulcea

45.177802 29.111818 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2676 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Vadu area 44.447175 28.758723 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2677 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Sinoe - Grindul 

Lupilor
44.626603 28.781304 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2678 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

44,345x28,689 - 

3 maj 2017 19:11
44.34518 28.689231 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2679 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Turda Gorge 46.563922 23.679442 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2680 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Okręg Arad-

Sebiș-30 Strada 

Crișului - 

46,367x22,131

46.366783 22.130642 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2681 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Parcul Natural 

Cefa
46.903486 21.662808 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2682 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Raul Argeș. 

Mironești
44.176541 26.243742 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2683 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Port ferry, 

Călăraşi
44.134544 27.276263 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2684 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Negureni 44.102764 27.794949 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2685 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Tulcea 

County-Uzlina - 

45.071x29.223 - 

Apr 25, 2017 

08:55

45.071392 29.223208 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2686 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Danube Delta: 

Tulcea - C Mila 

36 - C Sonta - 

Furtuna - Maliuc

45.211014 29.117986 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2687 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Tulcea 

County - 

45.179x28.374 - 

May 1, 2017 

14:33

45.179223 28.374242 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2688 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Tulcea 

County-Uzlina - 

45.071x29.223 - 

Apr 25, 2017 

08:55

45.071392 29.223208 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2689 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Udvarfalva 46.595557 24.584527 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2690 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

RO-Bucharest-

Otopeni-Strada 

Jandarmeriei - 

44.5134x26.0719

44.513406 26.071855 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2691 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 Udvarfalva 46.595557 24.584527 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2692 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Cuza Voda, 

Romania
44.181438 27.265211 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2693 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Lac Techirghiol 

West
44.013325 28.574589 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2694 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Reservaita 

peisagistica 

Dealurile Bestepe

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2695 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Lacul Pietrei und 

Umgebung
45.055153 29.127739 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2696 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Tulcea, Romania 45.17017 28.846708 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2697 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018 Tulcea, Romania 45.170946 28.847051 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2698 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Teleorman 

County, Romania
44.016049 25.298663 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2699 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Bulbucata, 

România
44.283416 25.803455 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2700 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Zimnicea 145400, 

Romania
43.65783 25.360575 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2701 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2018

Zimnicea 145400, 

Romania
43.65783 25.360575 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2702 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Lac Techirghiol 

West
44.021458 28.579559 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2703 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2004 Pădurea Hagieni 43.810314 28.463495 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2704 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Playa Vadu access 44.446404 28.742595 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2705 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2004 Mila 23 45.226184 29.245648 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2706 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2004

National Park 

Muntii Macinului
45.248611 28.196944 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2707 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2004

Bicaz Gorges NP-

-Bicaz Gorge
46.811809 25.819287 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2708 EBIRD_ESP
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2709 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Mila 23 45.226184 29.245648 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2710 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Sulina environs 45.14724 29.683471 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2711 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2712 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 C A Rosetti 45.288523 29.546748 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2713 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Niculiţel - estrada 

D229G
45.222357 28.453798 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2714 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2715 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2716 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2717 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Udvarfalva 46.595557 24.584527 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2718 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Udvarfalva 46.595557 24.584527 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2719 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 grindul lupilor 44.627099 28.822889 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2720 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta--

Tulcea
45.233316 28.866577 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2721 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Bucharest--Palace 

of Parliament
44.428953 26.087852 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2722 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2723 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009 Lunca Muresului 46.137679 21.175418 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2724 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1993

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2725 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2726 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2727 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Sfântu Gheorghe 44.886344 29.615922 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2728 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Crisan 45.181734 29.347372 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2729 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

RO-moored 

opposite Mila 23
45.229085 29.238639 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2730 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

RO-Tulcea 

County-Unnamed 

Rd - 

45.256x29.21 - 

16 May 2016 

06:17

45.256024 29.209995 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2731 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Sfântu Gheorghe 44.886344 29.615922 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2732 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Dumbravita 45.767448 25.467156 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2733 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Parcul Natural 

Vacaresti
44.399694 26.131797 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2734 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Vadu area 44.447175 28.758723 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2735 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

RO-Histria, 

archeological site 

plus wetlands and 

scrub

44.546824 28.770397 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2736 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

RO-Constanța 

County - 

44.112x27.342 - 

8 May 2016 22:12

44.111604 27.342482 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2737 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2006

National Park 

Muntii Macinului
45.248611 28.196944 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2738 EBIRD_GBBC
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Gârbău 46.845869 23.324876 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2739 EBIRD_GBBC
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Backyard 47.814034 22.890605 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2740 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017 NA 43.794352 25.348067 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2741 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.615919 25.335304 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2742 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.723925 26.017319 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2743 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.604364 24.670419 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2744 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.894586 29.761839 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2745 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.366975 22.597639 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2746 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Wiesenlandschaft 

östlich von 

Cojocne

46.740509 23.899254 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2747 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Donaudeltaflächen 

 nördlich des 

Sulina Armes

45.214455 29.008713 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2748 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Hänge östlich 

Viisoara
46.537609 23.927708 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2749 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Zimnicea 145400, 

Romania
43.65783 25.360575 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2750 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Zimnicea 145400, 

Romania
43.65783 25.360575 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2751 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2017

Cotroceni, 

Bucharest, 

Romania

44.437429 26.064548 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2752 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2006 Mila 23 45.226184 29.245648 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2753 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2006 Vama 47.559869 25.685563 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2754 EBIRD_POR
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2755 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2006 Dobrudja 44.472624 28.492742 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2756 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015

Siret River, 

Vrancea County, 

Romania

46.112776 27.229829 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2757 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015

Danube Delta 

Biosphere 

Reserve--Grindul 

Chituc

44.53335 28.874517 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2758 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015

Histria - historic 

site
44.546602 28.77204 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2759 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Sulina 45.143838 29.680252 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2760 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Lacul Hazarlac 44.712586 28.059254 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2761 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Udvarfalva 46.595557 24.584527 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2762 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Peles Castle 45.359674 25.5427 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2763 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Stipoc Levee 45.2674 29.075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2764 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015

Delta Danube 

Resort
45.203177 28.626337 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2765 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Izvoarele 46.398627 23.548572 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2766 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Crisan, RO 45.173286 29.397526 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2767 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015

Lacul Amara, 

Amara, Romania
44.608787 27.338834 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2768 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Rmetea 45.782938 21.346328 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2769 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009 Fortuna See 45.215179 29.124756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2770 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Dünengebiet und 

Schwarzmeerküste 

 bei Sfantu 

Gheorghe

44.891453 29.614105 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2771 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016 Ruinen von Histria 44.547146 28.773651 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2772 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Istria (Cetatea) 

Lacul Sinoe - 

Greater Area - 

Delta Dunarea

44.554096 28.763741 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2773 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Tataru-Kanal und 

Lacul Rosu
45.028042 29.626293 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2774 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Eichenwald und 

Steppe bei Vadu
44.46265 28.741541 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2775 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Erste 

Lösabruchkante 

in Richtung 

Murighol

45.150749 28.864559 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2776 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1991 Baile Felix 46.990265 21.98214 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2777 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015 Agnita/Agneteln 45.969288 24.483032 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2778 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2015

Istria (Cetatea) 

Lacul Sinoe - 

Greater Area - 

Delta Dunarea

44.554096 28.763741 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2779 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2016

Lac Techirghiol 

West
44.021458 28.579559 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2780 CTC
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1932 Valea lui Mihai 47.52 22.13 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2781 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.356285 29.235704 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2782 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.177574 26.668824 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2783 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.017146 25.439414 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2784 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.627469 26.665969 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2785 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.173794 26.009029 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2786 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.906545 29.218174 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2787 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.006946 24.815984 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2788 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.623624 26.000529 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2789 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.467126 28.572854 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2790 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.91707 28.585099 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2791 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.27769 26.674334 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2792 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.72765 26.671614 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2793 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.377655 26.679584 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2794 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.017146 28.560894 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2795 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.827685 26.676989 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2796 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.374095 26.041034 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2797 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.82408 26.033319 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2798 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.177574 27.331484 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2799 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.477481 26.684589 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2800 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.627469 27.334339 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2801 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.927585 26.682114 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2802 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.27402 27.974894 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2803 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.474031 26.055939 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2804 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.723925 27.982989 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2805 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.27769 27.325974 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2806 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.924085 26.048574 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2807 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.72765 27.328694 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2808 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.374095 27.959274 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2809 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.794275 24.218479 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2810 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.82408 27.966989 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2811 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.444691 24.248124 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2812 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 48.077329 26.663044 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2813 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.377655 27.320724 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2814 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.894586 24.238469 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2815 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.023941 26.063129 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2816 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.827685 27.323319 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2817 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 43.994761 24.257549 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2818 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.474031 27.944369 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2819 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.924085 27.951734 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2820 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.477481 27.315719 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2821 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.927585 27.318194 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2822 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.70526 23.290859 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2823 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.71646 22.637084 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2824 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.023941 27.937179 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2825 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.805985 23.253659 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2826 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.816845 22.610479 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2827 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.456771 23.201059 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2828 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.906545 23.218174 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2829 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.467126 22.572854 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2830 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.91707 22.585099 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2831 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.827685 20.676989 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2832 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.006946 23.184324 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2833 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.154829 24.690169 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2834 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.26667 25.376684 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2835 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.71646 25.363224 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2836 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.25564 24.728269 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2837 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.70526 24.709449 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2838 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.366975 25.402669 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2839 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.816845 25.389829 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2840 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.80598 24.746649 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2841 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.467126 25.427454 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2842 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.91707 25.415209 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2843 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.456766 24.799249 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2844 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.173794 21.991279 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2845 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.906545 24.782134 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2846 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.27402 21.974894 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2847 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.723925 21.982989 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2848 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.27769 21.325974 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2849 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.143549 24.000154 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2850 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.374095 21.959274 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2851 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.593239 24.000154 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2852 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.82408 21.966989 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2853 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.244065 24.000154 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2854 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.377655 21.320724 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2855 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.693825 24.000154 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2856 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.827685 21.323319 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2857 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 45.794275 23.781829 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2858 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.444691 23.752184 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2859 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.924085 21.951734 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2860 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 44.894586 23.761839 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2861 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 43.994766 23.742759 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2862 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.604364 23.329894 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2863 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.166209 22.650879 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2864 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 47.615919 22.665004 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2865 EOA
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
NA NA 46.25564 23.272039 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2866 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2867 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014

train from 

bucharest to 

ploeisti around 

ploiest

44.838421 26.038323 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2868 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2005 Vadu area 44.447175 28.758723 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2869 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2005 Lacul Bugeacului 44.085674 27.461529 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2870 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014 Calarasi wetlands 44.2039 27.2955 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2871 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014 Sinoe 44.6266 28.7341 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2872 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2873 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2008 near Brad 46.177097 22.694986 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2874 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2008 nadlac 46.170351 20.725182 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2875 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000 Tofalva 46.584793 24.640167 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2876 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000 Marosvecs 46.853265 24.766574 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2877 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000 Marospart 46.571666 24.573026 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2878 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2879 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2008

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2880 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010 Sfântu Gheorghe 44.886344 29.615922 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2881 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014 Sfântu Gheorghe 44.886344 29.615922 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2882 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2005

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2883 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014 Paltinis 45.43737 22.173586 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2884 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2014 Giarmata Vii 45.799602 21.300725 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2885 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2005 Mamaia Area 44.214379 28.698486 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2886 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Caraorman 45.080755 29.395852 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2887 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Lacul Nebunu 45.246695 29.004378 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2888 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Greci 45.169133 28.278208 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2889 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Lacul Radacinos 45.234487 29.286418 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2890 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Maliuc 45.178814 29.103899 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2891 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Lacul Saraturii 45.030632 29.151642 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2892 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1994

Crisan to 

Caraorman Forest 

and return

45.152022 29.376583 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2893 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1994

Crisan to Lake 

Isac to Caraorman
45.112785 29.283886 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2894 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1994

Crisan to Sulina 

and return
45.17393 29.504728 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2895 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012

Danube Delta 

Biosphere Reserve
45.206715 29.33075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2896 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012 Giurgiu 43.909956 25.978506 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2897 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012 Richis 46.097958 24.480243 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2898 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012 Ultima Frontiera 45.377955 29.564982 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2899 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012

RO - Cluj, 

Mercur Park (s.e. 

Cluj) fields just 

sw of

46.763 23.62564 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2900 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012

Plaine alluviale du 

Danube
44.591857 27.888708 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2901 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012 Vadu area 44.447175 28.758723 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2902 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012

Tulcea to Sfinthu 

Gheorghe ferry
44.9957 29.3046 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2903 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2012 Danube River 44.700874 21.671906 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2904 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011

Deltaabschnitt an 

alter 

Donauschleife

45.217842 29.480438 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2905 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

Letea und 

Umgebung
45.285759 29.524555 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2906 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

DonauFlussstrecke 

 bis Mila 23 und 

kurz nördlich 

davon

45.211311 29.290581 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2907 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

Strand von Sfantu 

Gheorge
44.89069 29.620857 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2908 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

Slobozia/Innenstad

tbereich
44.559776 27.365055 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2909 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011

Delta zwischen 

alter Donau und 

Leteainsel

45.250118 29.512281 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2910 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Hafen Oltenita 44.063953 26.645237 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2911 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000

DonauFlussstrecke 

 bis Mila 23 und 

kurz nördlich 

davon

45.211311 29.290581 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2912 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000

Tulcea/Stadtbereic

h
45.190323 28.812675 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2913 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000 Leteawald 45.288898 29.536743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2914 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000

Donau-Sulina-

Arm zwischen 

Maliuc und Sulina

45.174656 29.396839 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2915 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011

Costinesti/Tuzla/E

forie-Sud/Küste
43.977375 28.65509 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2916 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

Nationalpark 

Macin
45.193653 28.259583 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2917 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

Deltaabschnitt an 

alter 

Donauschleife

45.217842 29.480438 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2918 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010 Hutewald somova 45.189297 28.617325 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2919 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

deltaabschnitt 

nördlich Mila 23
45.271503 29.220886 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2920 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2010

Donauauen bei 

Brücke Giurgeni 

und umgebung

44.755512 27.873688 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2921 Observations
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2000

Donau-Sulina-

Arm zwischen 

Maliuc und Sulina

45.174656 29.396839 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2922 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Danube delta 45.183333 29.4 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2923 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009 RP Hagieni 43.802744 28.465606 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2924 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1994 Grindul Lupilor 44.69131 28.926147 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2925 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Râu de Mori 45.502775 22.847616 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2926 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2011 Ciopeia 45.55363 22.974451 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2927 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009

Lake Corbu 

Romania
44.381999 28.649125 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2928 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2009

Ruse - Bucharest 

train route
44.126042 25.989533 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2929 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007 Izvoru Crisului 46.838266 23.114247 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2930 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007

Harghita Mtns.--

Madaras Peak
46.454416 25.584497 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2931 EBIRD_CAN
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1996 Gura Dobrogei 44.466621 28.487549 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2932 EBIRD_CAN
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/1996

Danube Delta--

Hotel Lebada
45.176471 29.351177 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2933 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007 Izvoru Crisului 46.838266 23.114247 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2934 EBIRD
Phasianus 

colchicus 

Phasianus colchicus 

Linnaeus, 1758
01/01/2007

Harghita Mtns.--

Madaras Peak
46.454416 25.584497 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2935 M. Ciobanu Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2007 Romania 45.95 21.51 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2936 M. Ciobanu Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2007 NA 45.95 21.51 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2937

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2011 Balabancea 45.076765 28.427784 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2938

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1966 Tulcea 45.372923 29.520774 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2939

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1996 Carjelari 44.942549 28.361075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2940
Barbu I (1971) Dobrogea cinegetica. Vanatorul si 

Pescarul Sportiv 1: 19–20.
Dama dama

Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1957 Niculitel 45.165941 28.493634 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2941 Field records Elena Buhaciuc Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2014 Topolog 44.897551 28.360013 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2942 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2014 Tatanir 45.338075 29.008689 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2943

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1989 Tulcea 44.850977 28.485469 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2944

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Slava Cercheza 44.895131 28.54993 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2945

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1958 Tulcea 45.166755 28.43003 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2946

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Atmagea 44.986773 28.425547 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2947

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Balabancea 45.076765 28.427784 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2948

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Carjelari 44.942549 28.361075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2949 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2011 Tatanir 45.338075 29.008689 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2950

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1963 Niculitel 45.165941 28.493634 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2951

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Niculitel. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 136–142.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2007 Niculitel 45.165941 28.493634 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2952
Barbu I (1971) Dobrogea cinegetica. Vanatorul si 

Pescarul Sportiv 1: 19–20.
Dama dama

Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1957 Casimcea 44.717555 28.35579 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2953

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Baneasa 44.048133 27.716273 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2954 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2016 Tatanir 45.338075 29.008689 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2955 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2016 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2956

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2957 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2014 Tatanir 45.338075 29.008689 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2958 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2015 Garlita 44.049425 27.466622 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2959

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1969 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2960

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1996 Atmagea 44.986773 28.425547 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2961 Field records Elena Buhaciuc Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
201501/01/ Topolog 44.897551 28.360013 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2962

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M, Radu A (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Slava 

Cercheza. Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele 

naturii si muzeologie IV: 171–182.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2007 Slava Cercheza 44.895131 28.54993 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2963 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2011 Tatanir 45.338075 29.008689 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2964

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Balabancea 45.076765 28.427784 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2965

Bunescu A (1961) Contributii la studiul raspandirii 

geografice a unor animale mediteraneene din Republica 

Populara Romana, Nota II – Vertebrate. Probleme de 

Geografie 8: 123–144.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1958 Telita 45.165091 28.557235 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2966

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Hamcearca 45.122538 28.365349 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2967 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2016 Horia 44.676417 27.976314 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2968

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1969 Carjelari 44.942549 28.361075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2969

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1981 Carjelari 44.942549 28.361075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2970

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1958 Tulcea 44.850136 28.548723 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2971

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1969 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2972 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2012 Tatanir 45.338075 29.008689 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2973

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2006 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2974 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2012 Carjelari 44.942549 28.361075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2975

Cuzic M (2004) Contributii la studiul mamiferelor si 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunareni si Vederoasa. Delta Dunarii. Studii si cercetari 

de stiintele naturii si muzeologie II: 167–174.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2001 Dunareni 44.182763 27.780459 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2976

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M, Radu A (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei 

Ciucurova. Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele 

naturii si muzeologie IV: 62–70.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2007 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2977

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1980 Iortmac-Baneasa 44.093521 27.654358 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2978 Field records Romsilva National Forest Administration Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/2014 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2979

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1969 Cerna 45.077541 28.364277 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2980

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1987 Ciucurova 44.895973 28.486627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2981

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1987

Razoarele-

Baneasa
44.093521 27.654358 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2982

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1987 Baneasa 44.048133 27.716273 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2983

Geacu S (2011) Dinamica populatiilor de cervide si 

bovide din fauna Romaniei. Editura Academiei Romane. 

Bucuresti.

Dama dama
Dama dama (Linnaeus, 

1758)
01/01/1987 Fantana Mare 44.850977 28.485469 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2984 Grigore Antipa museum collections Myocastor coypus
Myocastor coypus 

(Molina, 1782)
01/01/1987 Crisan 45.150825 29.383743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2985

Murariu D (1996) Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux du Museum National d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 36: 361–371.

Myocastor coypus
Myocastor coypus 

(Molina, 1782)
01/01/1987 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2986
Almasan H, Andone G, Nesterov V (1959) Nutria in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 5: 10.
Myocastor coypus

Myocastor coypus 

(Molina, 1782)
01/01/1958 Ada Marinescu 45.15925 28.938777 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2987

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Myocastor coypus
Myocastor coypus 

(Molina, 1782)
01/01/1963 Tulcea 45.207317 28.749398 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2988 Grigore Antipa museum collections Myocastor coypus
Myocastor coypus 

(Molina, 1782)
01/01/2012 Constanta 43.859311 28.585055 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2989

Cuzic M, Marinov M, Cuzic V (2002) American mink 

(Mustela lutreola in the Danube Delta, Scientific Annals 

of the „Danube Delta” Institut 9: 52-54.

Neovison vison 
Neovison vison 

(Schreber, 1777)
01/01/1999 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



2990 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2014 Sfistofca 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2991

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2992
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2993

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2994 Faculty of Biology Bucharest collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2995 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2014 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2996

Barbu P (1970) Sur la reproduction du nyctereute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube, Travaux du Museum d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 10: 331-345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 44.921862 29.564312 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2997 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2014 Sfistofca 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2998

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1999 Jurilovca 44.755433 28.862049 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

2999

Barbu P (1970) Sur la reproduction du nyctereute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube, Travaux du Museum d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 10: 331-345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 45.059544 29.443451 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3000

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2012) Cercetari privind 

patrimoniul natural al comunei Sfantu Gheorghe. Delta 

Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 162–171.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2007 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3001 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2014 Sfistofca 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3002

Barbu P (1970) Sur la reproduction du nyctereute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube, Travaux du Museum d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 10: 331-345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 44.882295 29.309311 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3003 Field records Elena Buhaciuc
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2014 Sulina 45.100272 29.635843 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3004 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3005

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Crisan. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 70–78.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2006 Crisan 45.195795 29.385621 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3006

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Maliuc 45.155851 29.129501 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3007 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1978 Sulina 45.145234 29.637915 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3008 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2011 Patlageanca 45.207317 28.749398 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3009

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3010 Faculty of Biology Bucharest collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3011
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3012
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 45.238031 29.514799 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3013

Barbu P (1970) Sur la reproduction du nyctereute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube, Travaux du Museum d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 10: 331-345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 44.921862 29.564312 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3014

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3015 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2014 Sfistofca 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3016
Weber P (2000) Aves Histriae. Avifauna zonei Histria. 

Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii. Editura AVES.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1995 Histria 44.676417 27.976314 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3017 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Ceatalchioi 45.296296 28.815903 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3018

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3019 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 45.32796 29.518777 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3020

Barbu P (1970) Sur la reproduction du nyctereute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube, Travaux du Museum d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 10: 331-345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 45.235155 29.642075 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3021 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3022 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Sfistofca 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3023 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2016 Adamclisi 44.091306 27.966637 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3024

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2012) Cercetari privind 

patrimoniul natural al comunei Pardina. Delta Dunarii. 

Studii si cercetari de stiintele naturii si muzeologie IV: 

142–147.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2007 Pardina 45.294197 28.943371 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3025

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1958 Tulcea 45.372923 29.520774 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3026

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Nufaru commune. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 114–121.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Nufaru 45.15925 28.938777 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3027 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Adamclisi 44.091306 27.966637 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3028

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Partizani 45.204233 28.940305 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3029

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2012) Cercetari privind 

patrimoniul natural al comunei Ceatalchioi. Delta 

Dunarii.Studii si cercetari de stiintele naturii si muzeologie 

IV: 55–62.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2007 Ceatalchioi 45.296296 28.815903 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3030
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Crisan 45.195795 29.385621 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3031

Murariu D (1981) Contribution a la connaissance de la 

distribution et de l’ecologie des mammiferes de la zone du 

Delta du Danube et du Lac Razelm (Roumanie). Travaux 

du Museum d’Histoire Naturelle Grigore Antipa 23: 283-

296.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1979 Tulcea 45.150825 29.383743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3032 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2016 Rachelu 45.303267 28.305904 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3033 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 C.A. Rosetti 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3034 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3035 Faculty of Biology Bucharest collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Mila 23 45.243356 29.26019 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3036
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Rosetti-Cardon 45.281573 29.580477 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3037

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Tulcea town. Delta 

Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 138–145.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Tulcea 45.207317 28.749398 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3038 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Ciobanu 44.721423 27.977071 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3039 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Mila 23 45.243356 29.26019 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3040

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Sf.Gheorghe 44.875459 29.625552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3041
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3042

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1958 Tulcea 45.25028 28.878154 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3043

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1958 Tulcea 45.25028 28.878154 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3044

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1958 Tulcea 45.32796 29.518777 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3045 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Enisala 44.891413 28.803113 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3046

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1958 Sulina 45.145234 29.637915 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3047

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3048 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 45.238031 29.514799 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3049

Barbu P (1970) Sur la reproduction du nyctereute 

(Nyctereutes procyonoides ussuriensis Matschie, 1907) 

dans le Delta du Danube, Travaux du Museum d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 10: 331-345.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 44.924636 29.437722 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3050
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Crisan 45.150825 29.383743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3051

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1997 Sabangia 44.980369 28.869318 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3052
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Sf.Gheorghe 44.921862 29.564312 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3053

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Partizani 45.204233 28.940305 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3054

Barbu P (1968) La nourriture du nyctereute (Nyctereutes 

procyonoides Gray) du Delta du Danube. Revue 

Roumaine de Biologie, Serie Zoologie 5: 301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 44.880998 29.372569 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3055

Petrescu M, Cuzic V., Panait, V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Vacareni commune. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 150–154.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Vacareni 45.304654 28.178377 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3056 Field records Romsilva National Forest Administration
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Adamclisi 44.091306 27.966637 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3057 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1981 Crisan 45.150825 29.383743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3058

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1974 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3059

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3060

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3061

Barbu P (1968) La nourriture du nyctereute (Nyctereutes 

procyonoides Gray) du Delta du Danube. Revue 

Roumaine de Biologie, Serie Zoologie 5: 301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Sf.Gheorghe 44.921862 29.564312 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3062
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Partizani 45.204233 28.940305 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3063

Murariu D (1996) Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux du Museum National d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 36: 361–371.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1990 Caraorman 45.060884 29.380001 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3064
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Ceatalchioi 45.296296 28.815903 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3065

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Jurilovca. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 109–116.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2007 Jurilovca 44.755433 28.862049 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3066 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Deniz Tepe 44.983325 28.679149 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3067
Kiss JB (1974) Mamiferele salbatice de pe Insula Sacalin. 

Natura 1:78–80.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1973 Tulcea 44.788361 29.495183 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3068

Barbu P (1969) Noi contributii la cunoasterea ecologiei 

ciinelui enot Nyctereutes procyonoides ussuriensis 

Matschie, 1907 din Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 1: 103–115.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Letea 45.282995 29.516786 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3069

Barbu P (1968) La nourriture du nyctereute (Nyctereutes 

procyonoides Gray) du Delta du Danube. Revue 

Roumaine de Biologie, Serie Zoologie 5: 301–306.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Mila 23-Crisan 45.197107 29.322017 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3070

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Maliuc commune. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 95–99.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Maliuc 45.155851 29.129501 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3071
Barbu P (1967) Aspecte din ecologia cainelui enot in 

Delta Dunarii. Vanatorul si Pescarul Sportiv 3: 10–11.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Ceatalchioi 45.296296 28.815903 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3072 Grigore Antipa museum collections
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013 Babadag 44.892395 28.739822 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3073

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1973 Jurilovca 44.755433 28.862049 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3074

Vasiliu GD (1964) Der Marderhund (Nyctereutes 

procyonoides Gray) in Rumänien. Zeitschrift für 

Jagdwissenschaft. 10 (2): 51–54.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Baneasa 44.048133 27.716273 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3075

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2001 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3076
Barbu I (1971) Dobrogea cinegetica. Vanatorul si 

Pescarul Sportiv 1: 19–20.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/1963 Tulcea 44.928534 29.247803 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3077

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2001 Caraorman 45.060884 29.380001 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3078

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Sarichioi. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie VI: 153–162.

Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2007 Sarichioi 44.935383 28.867857 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3079 GBIF
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2017
Sarichioi, 

Romania
44.890661 28.826151 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3080 GBIF
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013

Donaudeltaflächen 

 nördlich des 

Sulina Armes

45.214455 29.008713 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3081 GBIF
Nyctereutes 

procyonoides

Nyctereutes 

procyonoides (Gray, 

1834)

01/01/2013

Donau-Sulina-

Arm zwischen 

Maliuc und Sulina

45.174656 29.396839 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3082 Cristian Alex Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013

Mogoșoaia, 

România
44.5307 25.982495 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3083 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Crisan 45.195795 29.385621 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3084

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Crisan. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 70–78.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Crisan 45.195795 29.385621 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3085 Faculty of Biology Bucharest collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3086

Murariu D (1996) Mammals of the Danube Delta 

(Romania). Travaux du Museum National d’Histoire 

Naturelle Grigore Antipa 36: 361–371.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1995 Sulina 45.145234 29.637915 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3087

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Nufaru commune. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 114–121.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Nufaru 45.15925 28.938777 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3088
Marches G (1956) Despre citeva rozatoare din tara 

noastra. Ocrotirea Naturii 2: 65-91.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Tulcea 45.285733 29.38939 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3089

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1995 Sabangia 44.980369 28.869318 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3090
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.243356 29.26019 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3091
Rudescu L, (1955) Bizamul in Delta Dunarii. Vanatorul si 

Pescarul Sportiv 5: 17.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Chilia Veche 45.423246 29.267361 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3092 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2016 Rachelu 45.303267 28.305904 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3093
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.420637 29.395077 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3094
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.157019 29.06593 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3095
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.254187 28.623392 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3096
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.378274 29.265562 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3097

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2012) Cercetari privind 

patrimoniul natural al comunei Pardina. Delta Dunarii. 

Studii si cercetari de stiintele naturii si muzeologie IV: 

142–147.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Pardina 45.294197 28.943371 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3098 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Tulcea 45.245806 29.13286 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3099

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Tulcea town. Delta 

Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 138–145.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Tulcea 45.207317 28.749398 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3100 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Crisan 45.195795 29.385621 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3101
Marches G (1956) Despre citeva rozatoare din tara 

noastra. Ocrotirea Naturii 2: 65-91.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Chilia Veche 45.423246 29.267361 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3102
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Sf.Gheorghe 44.920422 29.627601 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3103

Popescu A (1968) Observatii asupra rozatoarelor din nord-

vestul Dobrogii. Studii si Cercetari de Biologie. Seria 

Zoologie 20: 153–163.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Bugeac 44.094679 27.404513 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3104 Field records Elena Buhaciuc Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Sulina 45.190195 29.639993 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3105
Rudescu L, (1955) Bizamul in Delta Dunarii. Vanatorul si 

Pescarul Sportiv 5: 17.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Chilia Veche 45.423246 29.267361 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3106

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2012) Cercetari privind 

patrimoniul natural al comunei Ceatalchioi. Delta 

Dunarii.Studii si cercetari de stiintele naturii si muzeologie 

IV: 55–62.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Ceatalchioi 45.296296 28.815903 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3107
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3108

Petrescu M, Cuzic V, Panait V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Maliuc commune. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 95–99.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Maliuc 45.155851 29.129501 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3109

Calinescu R, Bunescu A (1958) Raspandirea geografica a 

bizamului (Ondatra zibethica L.), in Republica Populara 

Romana. Buletinul Institutului de Cercetari Piscicole 2: 

78–82.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Mila 23 45.243356 29.26019 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3110 Faculty of Biology Bucharest collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Mahmudia 45.067059 29.062685 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3111
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 44.969605 29.439627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3112
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.15925 28.938777 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3113
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.205296 28.876673 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3114

Cuzic M, Cuzic, V (2008) Date faunistice privind 

mamiferele din zona Lacului Furtuna din Delta Dunarii. 

Acta Musei Tutovensis 8:224–229.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2001 Tulcea 45.200829 29.131179 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3115 Faculty of Biology Bucharest collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Parches 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3116 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2016 Rachelu 45.303267 28.305904 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3117 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Parches 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3118
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.380735 29.13793 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3119
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.206324 28.813037 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3120 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Murighiol 45.019718 29.187908 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3121
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.334548 29.200004 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3122

Cuzic M, Geru M, Postaru N (2013) Catalogul sistematic 

al colectiei de schelete partiale de mamifere a Centrului 

Muzeal Ecoturistic „Delta Dunarii”. Acta Musei 

Tutovensis 8: 211–223.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1995 Crisan 45.150825 29.383743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3123

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M, Dinu C (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Somova. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 182–189.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3124 Faculty of Biology Bucharest collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Parches 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3125

Petrescu M, Cuzic V., Panait, V (2014) Research 

concerning the natural heritage of Vacareni commune. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie V: 150–154.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Vacareni 45.304654 28.178377 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3126
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3127 Faculty of Biology Bucharest collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Parches 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3128 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Sf.Gheorghe 44.921862 29.564312 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3129

Popescu A (1968) Observatii asupra rozatoarelor din nord-

vestul Dobrogii. Studii si Cercetari de Biologie. Seria 

Zoologie 20: 153–163.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Bugeac 44.094679 27.404513 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3130
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.255075 28.559693 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3131

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Baia. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 23–31.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Baia 44.713372 28.671322 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3132
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3133 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1981 Crisan 45.150825 29.383743 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3134 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2016 Adamclisi 44.091306 27.966637 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3135 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2016 Rachelu 45.303267 28.305904 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3136
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.297292 28.752164 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3137 Faculty of Biology Bucharest collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Somova 45.208275 28.685756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3138

Suciu M (1971) Date ecologice asupra sifonapterelor 

parazite pe mamifere mici (Insectivora, Rodentia) din 

Dobrogea de Nord si Delta Dunarii. Studii si Cercetari de 

Biologie, Seria Zoologie 2: 173–184.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Bugeac 44.094679 27.404513 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3139 Field records Elena Buhaciuc Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Garliciu 44.765277 28.104175 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3140 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1980 Mila 23 45.243356 29.26019 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3141 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Parches 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3142
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Periprava 45.417887 29.522775 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3143

Calinescu R, Bunescu A (1958) Raspandirea geografica a 

bizamului (Ondatra zibethica L.), in Republica Populara 

Romana. Buletinul Institutului de Cercetari Piscicole 2: 

78–82.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.207317 28.749398 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3144

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2014) 

Research concerning the natural heritage of Mahmudia 

commune. Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele 

naturii si muzeologie V: 87–95.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Mahmudia 45.067059 29.062685 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3145 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Enisala 44.891413 28.803113 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3146 Field records Elena Buhaciuc Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Albesti 43.815153 28.521715 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3147
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Parches 45.210083 28.558463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3148

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Sarichioi. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie VI: 153–162.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Sarichioi 44.935383 28.867857 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3149
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.110873 29.127827 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3150 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Adamclisi 44.091306 27.966637 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3151
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.209197 28.622111 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3152 Grigore Antipa museum collections Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Tulcea 45.161338 28.811609 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3153
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.199624 29.194795 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3154

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei 

Ceamurlia de Jos. Delta Dunarii. Studii si cercetari de 

stiintele naturii si muzeologie IV:52–56.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Ceamurlia de Jos 44.757423 28.735765 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3155
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Murighiol 45.019718 29.187908 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3156
Marches G (1960) Problema bizamului (Ondatra 

zibethica L.) in tara noastra. Ocrotirea Naturii 5: 12-52.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.060884 29.380001 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3157 Field records Elena Buhaciuc Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Sinoe 44.621474 28.794735 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3158
Weber P (2000) Aves Histriae. Avifauna zonei Histria. 

Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii. Editura AVES.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1995 Histria 44.676417 27.976314 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3159
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.255927 28.495992 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3160

Dogaru E (1979) Mamifere mici – insentivore si rozatoare 

– din Judetul Constanta. Teza doctorat. Bucuresti. 

Romania. Universitatea Bucuresti.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1973 Constanta 44.720866 28.040196 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3161 Field records Romsilva National Forest Administration Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Adamclisi 44.091306 27.966637 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3162 Field records Elena Buhaciuc Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Garliciu 44.720866 28.040196 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3163

Cuzic M (2004) Contributii la studiul mamiferelor si 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunareni si Vederoasa. Delta Dunarii. Studii si cercetari 

de stiintele naturii si muzeologie II: 167–174.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2001 Bugeac 44.094679 27.404513 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3164

Cuzic M (2004) Contributii la studiul mamiferelor si 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunareni si Vederoasa. Delta Dunarii. Studii si cercetari 

de stiintele naturii si muzeologie II: 167–174.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2001 Vederoasa 44.22733 27.843652 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3165

Petrescu M, Cuzic V, Panait V, Cuzic M (2012) 

Cercetari privind patrimoniul natural al comunei Jurilovca. 

Delta Dunarii. Studii si cercetari de stiintele naturii si 

muzeologie IV: 109–116.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2007 Jurilovca 44.755433 28.862049 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3166
Andone G (1959) Bizamul (Ondatra zibethica L.), in 

Delta Dunarii. Revista Padurilor 2:100–104.
Ondatra zibethicus 

Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1958 Tulcea 45.207317 28.749398 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3167

Popescu A (1969) Contributii la studiul sistematic, 

biologic si ecologic al rozatoarelor (Rodentia) din 

Dobrogea de Nord. Teza doctorat, Bucuresti, Romania: 

Universitatea Bucuresti.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/1963 Popina 44.978223 28.99608 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3168 Field records Elena Buhaciuc Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Credinta 43.998904 28.214589 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3169

Cuzic M (2004) Contributii la studiul mamiferelor si 

reptilelor din zona limanelor fluviatile Bugeac, Oltina, 

Dunareni si Vederoasa. Delta Dunarii. Studii si cercetari 

de stiintele naturii si muzeologie II: 167–174.

Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2001 Dunareni 44.182763 27.780459 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3170 GBIF Ondatra zibethicus 
Ondatra zibethicus 

(Linnaeus, 1766)
01/01/2013 Fortuna See 45.215179 29.124756 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3171 https://www.inaturalist.org/observations/42959989 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2018 Bihor, RO 46.989467 21.97877 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3172 https://www.inaturalist.org/observations/39293264 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2019

Aviației, 

Bucharest, 

Romania

44.47693 26.097485 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3173 https://www.inaturalist.org/observations/33744571 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2019

Colentina, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.481005 26.075197 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3174 GBIF Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2019 NA 44.215637 28.636463 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3175 GBIF Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2019 NA 44.215641 28.63658 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3176 https://www.inaturalist.org/observations/25607396 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2019

Park King 

Michael I, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.482426 26.079704 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3177 https://www.inaturalist.org/observations/25603329 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2019

Bucharest, 

Municipiul 

Bucuresti, 

Romania

44.471725 26.078455 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3178 https://www.inaturalist.org/observations/12838371 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2018 Romania 45.943161 24.96676 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

https://www.inaturalist.org/observations/42959989
https://www.inaturalist.org/observations/39293264
https://www.inaturalist.org/observations/33744571
https://www.inaturalist.org/observations/25607396
https://www.inaturalist.org/observations/25603329
https://www.inaturalist.org/observations/12838371


3179 https://www.inaturalist.org/observations/13006515 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2018

Sector 1, 

Bucharest, 

Romania

44.439889 26.091552 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3180 http://www.inaturalist.org/observations/3479096 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2016

Bucureşti 

Sectorul 6, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.437529 26.06338 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3181 http://www.inaturalist.org/observations/3911619 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2016 Bucharest 44.436722 26.062403 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3182 http://www.inaturalist.org/observations/3911624 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2016
Cotroceni 

București
44.436989 26.0627 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3183 http://www.inaturalist.org/observations/3535038 Trachemys scripta

Trachemys scripta 

(Thunberg In Schoepff, 

1792)

01/01/2016

Bucureşti 

Sectorul 6, 

Bucharest, 

Bucharest, RO

44.436687 26.062792 NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România NA NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3184

SIMIONESCU, V. (1965). Contribuţii la cunoşterea şi 

răspândirea geografică a rozătoarelor (Glires) din 

Moldova. Analele Ştiinţifice Ale Universităţii “Al. I. 

Cuza”, Iaşi, Secţ. II, 11, 1, 127–142.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1964 Balta Cârja (VS)

46.157243 28.111525

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3185

SIMIONESCU, V. (1965). Contribuţii la cunoşterea şi 

răspândirea geografică a rozătoarelor (Glires) din 

Moldova. Analele Ştiinţifice Ale Universităţii “Al. I. 

Cuza”, Iaşi, Secţ. II, 11, 1, 127–142.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1964 Balta Rediu (SV)

48.234256 26.782912

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3186

POPESCU, A., BARBU, P., HAMAR, M., & 

ŞUTOVA, M. (1975). Mammalia. In „Fauna”, Grupul de 

Cercetări Complexe Porţile de Fier (pp. 312–314). 

Editura Academiei, Bucureşti.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1966 Eşelniţa (MH)

44.700314 22.360413

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3187

POPESCU, A., BARBU, P., HAMAR, M., & 

ŞUTOVA, M. (1975). Mammalia. In „Fauna”, Grupul de 

Cercetări Complexe Porţile de Fier (pp. 312–314). 

Editura Academiei, Bucureşti.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1966 Plavişeviţa (MH)

44.572964 22.227841

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3188

MURARIU, D., TORCEA, Ş., & ANDREESCU, I. 

(1982). Recherches sur les mammifères de la Plaine 

Roumaine (entre la Ialomiţa et l’Olt). Travaux Du 

Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 24, 233–245.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/05/1980
Pădurea Boiasca 

Mică (IL)

44.563217 27.175683

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3189

SIMIONESCU, V. (1965). Contribuţii la cunoşterea şi 

răspândirea geografică a rozătoarelor (Glires) din 

Moldova. Analele Ştiinţifice Ale Universităţii “Al. I. 

Cuza”, Iaşi, Secţ. II, 11, 1, 127–142.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Zorleni (VS)

46.261629 27.723379

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3190

POPESCU, A., BARBU, P., & HAMAR, M. (1971). 

Contribution à l’étude de la faune des petits mammifères 

de la région des Portes-de-Fér. Analele Universităţii 

Bucureşti, Seria Biologie Animală, 20, 13–24.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1966 Eşelniţa (MH)

44.700314 22.360413

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3191

STRATON, C., DĂNILĂ, I., & STRATON, A. (1972). 

Contribuţii la cunoaşterea populaţiilor de mamifere mici 

din rezervaţia floristică Ponoare (com. Bosanci, jud. 

Suceava) şi împrejurimi. Studii Şi Comunicări de 

Ocrotirea Naturii, Suceava, 395–402.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1968 Bosanci (SV)

47.574907 26.326375

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3192

MURARIU, D., TORCEA, Ş., & ANDREESCU, I. 

(1982). Recherches sur les mammifères de la Plaine 

Roumaine (entre la Ialomiţa et l’Olt). Travaux Du 

Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 24, 233–245.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 02/12/1977
Crevedia Mare 

(GR)

44.426964 25.619384

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3193

MURARIU, D., TORCEA, Ş., & ANDREESCU, I. 

(1982). Recherches sur les mammifères de la Plaine 

Roumaine (entre la Ialomiţa et l’Olt). Travaux Du 

Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 24, 233–245.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/04/1978
Crevedia Mare 

(GR)

44.426964 25.619384

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3194

MURARIU, D., TORCEA, Ş., & ANDREESCU, I. 

(1982). Recherches sur les mammifères de la Plaine 

Roumaine (entre la Ialomiţa et l’Olt). Travaux Du 

Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 24, 233–245.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 31/05/1978
Crevedia Mare 

(GR)

44.426964 25.619384

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3195

MURARIU, D. (1976). Cl. Mammalia. In: Contributions 

à la connaissance de la faune du Nord-Est de la Plaine 

Roumaine, entre le Siret, le Danube et la Ialomiţa. 

Travaux Du Muséum d’Histoire Naturelle ”Grigore 

Antipa”, Bucureşti, 17, 237–244.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1976 Balta Albă (BZ)

45.283849 27.277886

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3196

MURARIU, D. (1976). Cl. Mammalia. In: Contributions 

à la connaissance de la faune du Nord-Est de la Plaine 

Roumaine, entre le Siret, le Danube et la Ialomiţa. 

Travaux Du Muséum d’Histoire Naturelle ”Grigore 

Antipa”, Bucureşti, 17, 237–244.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1976 Sărățuica (IL)

44.651749 26.950926

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3197

MURARIU, D., TORCEA, Ş., & ANDREESCU, I. 

(1982). Recherches sur les mammifères de la Plaine 

Roumaine (entre la Ialomiţa et l’Olt). Travaux Du 

Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 24, 233–245.

Dama dama Dama dama 30/12/1977
Drăgănești-Vlașca 

(TR)

44.108128 25.612183

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3198

MURARIU, D. (1989). Les mammifères de la zone du 

cours inférieur du rivière Ialomiţa (Roumanie). Travaux 

Du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 30, 247–256.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1989 Gura Văii (IL)

44.574206 27.548697

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3199

MURARIU, D. (1989). Les mammifères de la zone du 

cours inférieur du rivière Ialomiţa (Roumanie). Travaux 

Du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 

Bucureşti, 30, 247–256.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1989
cursul inferior al 

Ialomitei (IL)

44.671993 27.860053

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

https://www.inaturalist.org/observations/13006515
http://www.inaturalist.org/observations/3479096
http://www.inaturalist.org/observations/3911619
http://www.inaturalist.org/observations/3911624
http://www.inaturalist.org/observations/3535038


3200
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 02/01/1900 Cristeşti (IS)

47.263775 26.596501

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3201
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Oryctolagus 

cuniculus
Oryctolagus cuniculus 01/01/1956 Careii Mari (SM)

47.681543 22.485125

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3202
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1942 Periam (TM)

46.055513 20.895986

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3203
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1943 Cefa (BH)

46.918442 21.706881

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3204
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1943

Chişineu-Criş 

(AR)

46.526546 21.52766

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3205
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Periam (TM)

46.055513 20.895986

WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3206
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Lovrin (TM) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3207
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Comloş (TM) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3208
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Besenova (TM) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3209
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Sînandrei (TM) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3210
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Beregsău (TM) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3211
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Satchinez (TM) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3212
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1954 Baia Mare (MM) 47.640269 23.601941 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3213
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/10/1952 Chilia Veche (TL) 45.421737 29.302352 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3214
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/12/1945 Chilia Veche (TL) 45.421737 29.302352 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3215
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 06/05/1955 Mila 23 (TL) 45.225902 29.245380 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3216
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Cefa (BH) 46.918442 21.706881 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3217
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.
Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956

Chişineu-Criş 

(AR)
46.526546 21.527660 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3218
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1951 București (B) 44.459690 26.283166 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3219
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1956 Botoşani (BT) 47.729943 26.663796 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3220
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1956 Iaşi (IS) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3221
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1956 Galaţi (GL) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3222
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1956 Brăila (BR) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3223
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1956 Tulcea (TL) 45.163405 28.782938 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3224
MARCHEŞ, G. (1956). Despre cîteva rozătoare din ţara 

noastră. Ocrotirea Naturii, Bucureşti, 2, 65–91.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 01/01/1956 Fălticeni (SV) 47.450950 26.305144 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3225

BARBU, P. (1978). Contributions à l’écologie des petites 

mammifères de sud de la R. S. Roumanie. Analele 

Universităţii Bucureşti, Seria Biologie, 27, 101–104.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1975 Nanov (TR) 43.985641 25.278151 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3226

BARBU, P. (1978). Contributions à l’écologie des petites 

mammifères de sud de la R. S. Roumanie. Analele 

Universităţii Bucureşti, Seria Biologie, 27, 101–104.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1975
Segarcea Vale 

(TR)
43.817457 24.791271 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3227

LAIU, L., PAŞOL, P., FENERU, F., & MURARIU, D. 

(2002). The analysis of the winter food structure in Asio 

otus otus L. (Aves: Strigiformes) from Bacău and Iaşi 

towns - Moldova (Romania). Travaux Du Muséum 

National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, Bucureşti, 

44, 423–430.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1997 Bacău (BC) 46.566787 26.903755 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3228

POPESCU, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, Bucureşti, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Smârdan (TL) 45.274264 28.016787 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3229

POPESCU, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, Bucureşti, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Jijila (TL) 45.291713 28.156216 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3230

POPESCU, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, Bucureşti, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Măcin (TL) 45.26 28.135009 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3231

POPESCU, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, Bucureşti, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Bugeac (TL) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3232

POPESCU, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, Bucureşti, 2, 153–163.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1964 Bugeac (TL) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3233

POPESCU, A. (1968). Observaţii asupra rozătoarelor din 

nord-vestul Dobrogii. Studii Şi Cercetări de Biologie, 

Seria Zoologie, Bucureşti, 2, 153–163.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1964 Smârdan (TL) 45.274264 28.016787 WGS 84

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3234

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1882
Pui, jud. 

Hunedoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3235

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1882
Ponor, jud. 

Hunedoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3236

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1912
Hațeg, jud. 

Hunedoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3237

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1968
Orșova, jud. 

Mehedinți
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3238

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1968
Ieșelnița, jud. 

Mehedinți
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3239

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/2009 Dumbrava NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3240

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1856 Sâmbăta de Jos NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3241

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1867
Hațeg, jud. 

Hunedoara
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3242

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1873 Valea Streiului NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3243

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1873
Câmpia 

Transilvaniei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3244

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1876 Maramureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3245

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1888
Depresiunea 

Bârsei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3246

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1973 Ciudanovița NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3247

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1974 Munții Apuseni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3248

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1998
Milova, in valea 

Muresului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3249

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1998 Văidăcuța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3250

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1998
Bazinul Târnavei 

Mici
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3251

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1998 Maramureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3252

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2000 Malul Izei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3253

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2000 Malul Tisei NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3254

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2000
Nord-Vestul 

Transilvaniei
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3255

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2000 Țara Făgărașului NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3256

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2003
Parcul Național 

Piatra Craiului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3257

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2008 Coșnea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3258

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2008
Poienile de sub 

Munte
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3259

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2009
Munții Zarand, în 

valea Julița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3260

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2012 Berivoi NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3261

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2014 Ozun NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3262

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2014 Lisnău Vale NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3263

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2014 Sibiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3264

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1972
Pădurea Galcer, 

jud. Cluj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3265

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1997 Cluj-Napoca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3266

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2004 Satu-Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3267

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2009 Lugoj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3268

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2013 Cefa (BH) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3269

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1927 Sibiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3270

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1945 Sibiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3271

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1961 Sibiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3272

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1962 Sibiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3273

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1956 Timișoara NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3274

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1956 Târgu Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3275

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1961 Munții Apuseni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3276

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/011962 Livada (Cluj?) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3277

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2011

Podișul 

Hârtibaciului, 

Benești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3278

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2014
Parcul Sub Arini, 

Sibiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3279

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/2014 Craidolorț NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3280

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971
Cicârlău, pe 

Someș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3281

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971 Recea, pe Someș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3282

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971 Mireșul Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3283

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971 Sălsig NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3284

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1998 Sanislău NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3285

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1998 Pișcolt NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3286

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1998 Târnăveni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3287

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1998 Târgu Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3288

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000 pe Someș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3289

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000 Râul Tur NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3290

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000
Apa, valea 

Someșului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3291

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000
Borlești, valea 

Someșului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3292

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000
Culciu Mare, 

valea Someșului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3293

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000
Amați, valea 

Someșului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3294

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000
Botiz, valea 

Someșului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3295

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2000 Satu Mare NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3296

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2002 Valea Ierului NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3297

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1963
Sighetul 

Marmației
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3298

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1960 Teceul Mic NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3299

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970 Moisei, pe Vișeu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3300

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970
Poienile de sub 

Munte
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3301

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2009
Valea Păstraia, 

bazinul Fizeșului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3302

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2009
Munții Zarand, 

valea Julița
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3303

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2010
Timiș, aval de 

Lugoj
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3304

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Timișoara NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3305

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2014
Pădurea 

Dumbrava, Sibiu
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3306

Benedek, A. M. (2014). Comunitati de mamifere mici 

(Ordinele Sorocomorpha si Rodentia) din Transilvania. 

Edit. Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/2014 Cefa (BH) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3307

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1980 Senetea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3308

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1982 Ciumani NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3309

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1982 Joseni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3310

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1976 Răstolița NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3311

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1983 Aluniș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3312

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1986 Brîncovenești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3313

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1979 Ideciu de Jos NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3314

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1990 Suseni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3315

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1979 Reghin NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3316

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1980 Dedrad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3317

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 Apalina NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3318

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1978 Petelea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3319

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1980 Gornești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3320

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1977 Dumbrăvioara NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3321

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1983 Viovodeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3322

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 Glodeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3323

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1983
Glodeni, râul 

Mureș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3324

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1982 Păingeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3325

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1982 Băla NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3326

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1982 Poarta NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3327

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1976 Fărăgău NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3328

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1976 Târgu Mureș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3329

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1983 Rîciu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3330

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1979 Berghia NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3331

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1980 Cipău NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3332

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1980 Iernut NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3333

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1983 Ogra NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3334

Sárkány-Kiss, A., Kohl, S., & Szombath, Z. (1995). 

Muskrats (Ondatra zibethica L. 1766) in the Mureş 

(Maros) river valley. Tiscia Monograph Series, 245–250.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1957 Arad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3335

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1955

latura nordica a 

lacului Brateș, 

com. Tulucești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3336

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1956 Gârla Ghimia NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3337

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Gârla lui Chirilă, 

lacul Brateș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3338

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Gârla Florintului, 

lacul Brateș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3339

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Japșa Nisa, lacul 

Brateș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3340

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Japșa Bucium, 

lacul Brateș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3341

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Japșa Dadovelu, 

lacul Brateș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3342

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Japșa Cojocaru, 

lacul Brateș
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3343

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Canalul 

Frumușița-Foltești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3344

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958

Com. 

Cavadinești, jud. 

Galați

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3345

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958 Cârja, jud. Vaslui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3346

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Balta Fântâna, 

com. Oancea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3347

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Balta Țiganului, 

Com. Oancea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3348

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Balta Șovârca, 

com. Oancea
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3349

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1958
Balta Pochina, 

com. Rogojeni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3350

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1964 Bârlad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3351

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1967
Bârlad-Grivița-

Bădcana
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3352

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1963
Vlădești, lunca 

Prutului
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3353

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1967 Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3354

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1967 Grivița (Bârlad) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3355

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1967 Negrilești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3356

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1967 Buciumeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3357

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1965
Foltești-Târgu 

Bujor
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3358

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970

Valea Bârladului, 

în amonte până la 

com. Ștefan cel 

Mare

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3359

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970

valea pârâului 

Idrici până la 

Roșiești

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3360

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970
Valea Crasnei 

până la Vinețești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3361

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970
Valea Chițocului 

până la Lipovăț
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3362

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970
Valea Buda până 

la Delești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3363

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1970
Valea Telejna 

până la Zăpodeni
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3364

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1969

Stănilești-

Bumbăta-

Vetrișoaia

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3365

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971
Galați-Brateș-

Zătun
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3366

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971
Braniștea-Lozova-

Independența
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3367

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971 Vlădești-Rogojeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3368

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971 Furceni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3369

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971 Barcea-Condrea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3370

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1971
Confluența 

Bârlad-Jeravăț
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3371

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Bârladul superior NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3372

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Berheci NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3373

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Călmățui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3374

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Geru NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3375

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Racova NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3376

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Tutova NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3377

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Simila NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3378

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Vaslui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3379

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1974 Elan NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3380

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Furceni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3381

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Tecuci NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3382

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Ghidigeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3383

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Condrea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3384

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Barcea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3385

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Matca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3386

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975
F.V. Nămoloasa-

Liești
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3387

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Buciumeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3388

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Negrilești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3389

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Vlășcuța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3390

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Vlădești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3391

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975
F.V. Hanu 

Conachi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3392

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1975 F.V. Brateș-Zătun NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3393

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Telejna NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3394

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Racova NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3395

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Idrici NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3396

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Simila NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3397

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Călmățui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3398

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Berheci NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3399

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Tecucel NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3400

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Geru NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3401

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Elan NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3402

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 valea Corozel NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3403

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Cârja NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3404

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Fălciu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3405

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Murgeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3406

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Pojorâni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3407

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Pogănești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3408

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Duda-Râșești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3409

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Voloseni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3410

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Costești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3411

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Bădeana NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3412

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Gugești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3413

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Telejna NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3414

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Zăpodeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3415

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Negrești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3416

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Cursești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3417

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Solești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3418

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Bârlad NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3419

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Merieni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3420

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Pojărani, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3421

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Gugești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3422

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Pogănești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3423

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Fălciu, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3424

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 F.V. Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3425

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Nămoloasa, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3426

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 F.V. Cârja, Vaslui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3427

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Roșiești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3428

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Duda-

Rușești, Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3429

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Negrești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3430

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Schinetea, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3431

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Ivănești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3432

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Telejna, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3433

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Merieni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3434

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Voinești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3435

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Condrea, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3436

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 F.V. Zătun, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3437

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F/V. Vlășcuța, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3438

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Vlădești, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3439

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Ghidigeni, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3440

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Nicorești, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3441

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Negrilești, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3442

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Tecuci, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3443

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Furceni, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3444

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Bălteni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3445

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Siliștea, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3446

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Călmățui, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3447

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Dumești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3448

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Voloșeni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3449

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Suceveni, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3450

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Barcea, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3451

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Hanu 

Conachi, Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3452

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Gohor, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3453

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Buciumeni, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3454

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Cudalbi, 

Gatați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3455

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981

F.V. Tudor 

Vladimirescu, 

Galați

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3456

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Zăpodeni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3457

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Florești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3458

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Gârceni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3459

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Găgești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3460

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Bădeana, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3461

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981 F.V. Matca, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3462

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Chițoc, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3463

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1981
F.V. Costești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3464

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1990 F.V. Fâstâci NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3465

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1987
F.V. Gârceni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3466

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1986
F.V. Schinetea, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3467

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1992 F.V. Costești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3468

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1985
F.V. Ivănești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3469

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1995 F.V. Cursești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3470

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1985
F.V. Bălteni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3471

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1992 F.V. Telejna NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3472

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1995 F.V. Zăpodeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3473

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1993 F.V. Solești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3474

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1986 F.V. Perieni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3475

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1990
F.V. Roșiești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3476

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1994 F.V. Pojorăni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3477

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1985 F.V. Băcani NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3478

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1990 F.V. Căprioara NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3479

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1993 F.V. Liești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3480

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1992 F.V. Nămoloasa NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3481

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1993
F.V. Hanu 

Conachi
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3482

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1991 F.V. Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3483

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1989 F.V. Brateș NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3484

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1989 F.V. Zătun, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3485

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1991 F.V. Vlășcuța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3486

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1986 F.V. Vlădești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3487

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1991 F.V. Viile NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3488

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1989 F.V. Berești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3489

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1988 F.V. Grivița NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3490

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1992 F.V. Ghidigeni NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3491

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1989 F.V. Tecuci NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3492

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996 F.V. Cârja, Vaslui NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3493

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Pogănești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3494

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Gugești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3495

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Condrea, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3496

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Hanu 

Conachi, Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3497

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Fălciu, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3498

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Pojorăni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3499

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Nămoloasa, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3500

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Duda-

Rușești, Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3501

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Voloseni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3502

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Murgeni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3503

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Bădeana, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3504

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Costești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3505

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Hurdugi, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3506

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Roșiești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3507

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Bălteni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3508

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Barboși, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3509

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Telejna, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3510

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Solești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3511

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Valea 

Teiului, Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3512

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Florești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3513

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Șișcani, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3514

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Suceveni, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3515

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Ivănești, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3516

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Merieni, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3517

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996 F.V. Bujor, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3518

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Chițoc, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3519

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996 F.V. Zătun, Galați NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3520

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Dobrina, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3521

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Vlădești, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3522

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Căprioara, 

Galați
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3523

Geacu, S. (2007). Pătrunderea, extinderea şi situaţia 

actuală a bizamului (Ondatra zibethicus L.) în judeţele 

Galaţi şi Vaslui. Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2, 

128–134.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/01/1996
F.V. Grivița, 

Vaslui
NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3524

https://stirileprotv.ro/stiri/. (2013). 

https://stirileprotv.ro/stiri/bizar/drumul-de-poveste-reusit-

de-un-raton-descoperit-in-constanta-cum-a-ajuns-acolo-

din-america-de-nord.html, accesed in 27/06/2020

Procyon lotor Procyon lotor 13/04/2013 Constanța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România transport accidental transport accidental NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3525

https://stirileprotv.ro/stiri/. (2014). 

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/operatiune-de-salvare-

a-unui-raton-in-contanta-cum-a-ajuns-animalul-sa-se-

refugieze-intr-un-aer-conditionat.html, accesed in 

27/06/2020

Procyon lotor Procyon lotor 17/01/2014 Constanța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România transport accidental transport accidental NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3526
Pașcovschi, S. (1977). O poveste cu un raton și cu niște 

caracude. Vânătorul Şi Pescarul Sportiv, 9, 11.
Procyon lotor Procyon lotor 01/06/1943

pârâul Behelei, 

lângă poligonul de 

tir Timișoara

NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România evadat din crescătorie evadat din crescătorie NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

evadat din crescătorie NA NA NA NA Date originale din Romania

3527

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Myocastor coypus Myocastor coypus 01/05/1975 Băclănești NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3528

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/05/1975 Lacul Fortuna NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3529

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/05/1975 Lacul Ledeanca NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3530

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Ondatra zibethicus Ondatra zibethicus 01/05/1975 Lacul Murighiol NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3531

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/05/1975 Tulcea (TL) NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3532

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Nyctereutes 

procyonoides
Nyctereutes procynoides 23/05/1975 Pădurea Letea NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3533

Vaucher, C. A. (1975). Notes sur les vertebres et les 

milieux naturales du Delta du Danube et de la Dobroudja. 

Geneve, Suisse.

Dama dama Dama dama 18/05/1975 Pădurea Topolog NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3534

Muntiu, N., & Vasiliu, G. D. (1933). Nouvelles 

contributions a l’etude des rats de Roumanie. Notationes 

Biologicea, 1(2), 78–85.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1933 Giulești, Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3535

Muntiu, N., & Vasiliu, G. D. (1933). Nouvelles 

contributions a l’etude des rats de Roumanie. Notationes 

Biologicea, 1(2), 78–85.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1933 Pantelimon, Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania



3536

Muntiu, N., & Vasiliu, G. D. (1933). Nouvelles 

contributions a l’etude des rats de Roumanie. Notationes 

Biologicea, 1(2), 78–85.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1933 Gherghița, Ilfov NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3537

Muntiu, N., & Vasiliu, G. D. (1933). Nouvelles 

contributions a l’etude des rats de Roumanie. Notationes 

Biologicea, 1(2), 78–85.

Rattus norvegicus Rattus norvegicus 01/01/1933 Filiași, Dolj NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3538

Muntiu, N., & Vasiliu, G. D. (1933). Nouvelles 

contributions a l’etude des rats de Roumanie. Notationes 

Biologicea, 1(2), 78–85.

Rattus rattus Rattus rattus 01/01/1933 Constanța NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania

3539

Leonard, J. (1802). Systematica Mammalium ac Avium 

Transsylvanicarum enumeratio pro loco. Ioannis Barth, 

Cibini.

Rattus rattus Mus rattus 01/01/1802 Sibiu NA NA NA

ridicat: citări din 

lucrări publicate 

referitoare la specie 

documentat în 

România

Date originale din România Dispersie naturală secundară NA NA

E: populație complet invazivă cu indivizi ai 

speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se 

reproduc în mai multe locuri, într-o varietate 

mai mică sau mai mare de habitate

NA NA NA NA NA Date originale din Romania


