
Cercetare și monitorizare proprie 
pentru Donacilla cornea, Donax 

trunculus în ROSCI 0197 Plaja 
Submersă Eforie Nord - Eforie Sud, 



• Cercetări le au fost efectuate în cadrul procedurii
de obținere a Acordului de Mediu pentru
“REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014 -
2020)”

• In deplasarile de pe teren ale echipei formate din
reprezentantii elaboratorului, specialisti si custode
au fost evidentiate aspecte legate de efectele
eroziunii costiere asupra speciilor si habitatelor
marine, distributia speciilor bentice cu valoare
conservativa in cadrul sitului



• Au rezultat urmatoarele concluzii:
– Eroziunea a afectat vizibil portiunea de plaja situata din

dreptul hotelului Vraja Marii pana la limita sudica a
sitului ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord - Eforie
Sud (Centrul de Agrement).

– Speciile Donacilla cornea si Donax trunculus sunt bine
reprezentate in sectorul de litoral dintre portul Belona
si digul existent EN1.

Donacilla cornea in zona Eforie



• In probele de sedimente prelevate din zona 
mediolitoralului si a infralitoralului (pana la adancimea 
de 1 – 1,5m) situata la sud de digul EN1 nu au fost 
semnalata prezenta speciei Donacilla cornea.



• In urma efectuarii cercetarii in situ a habitatelor 
marine sublitorale prin scufundare stiintifica s-a 
evidentiat faptul ca biotopurile la sud de digul EN1 
sunt caracterizate de inlocuirea substratului nisipos 
cu cel pietros datorita eroziunii. Este cunoscut faptul 
ca substratul pietros nu este prielnic pentru speciile 
cu valoare conservativa Donaciila cornea si Donax 
trunculus fapt dovedit si in urma prelevarii probelor 
de bentos din aceasta zona unde nu a fost gasit 
niciun exemplar de Donaciila cornea si Donax 
trunculus in comparatie cu sectorul nordic al sitului. 



• Dupa cum se poate observa habitatele 1140 Suprafete de 
nisip si mal descoperite la maree joasa si 1110 Bancuri de 
nisip submerse de mica adancime nu mai intrunesc conditii 
favorabile de substrat pentru speciile Donacilla cornea si 
Donax trunculus, substratul nisipos fiind afectat de 
procesele erozionale. 



• In urma observatiilor efectuate se poate 
concluziona ca la sud de digul existent EN1 
exista o tendinta de inlocuire a patului de 
sedimente format din nisip de diferite 
granulatii cu substrat format din pietris si 
galeti, datorita antrenarii particulelor de nisip 
sub actiunea valurilor si curentilor marini spre 
larg.


