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Aria protejata “Lacul Strachina”

-aspecte generale-
Lacul face parte din 

regiunea 
biogeografică 
stepică, fiind situat 
în partea sudică a 
Bărăganului 
Central, subunitatea 
Câmpiei Strachina, 
parte integrantă a 
Câmpiei Române.



Lacul Strachina este compus 
din 3 bazine: Strachina I, 
Strachina II (unde se găsesc 
depozite nesemnificative de 
nămoluri sapropelice, care nu 
se pot utiliza în scopuri 
terapeutice) 
şi Valea Ciorii.



În ceea ce priveşte principalele clase de habitate 
regăsite în cadrul ROSPA0059 Lacul Strachina, 49% 
din teritoriu este reprezentat de ape stătătoare, 39% de 
culturi 
agricole, 6% de mlaştini, 2% de vii şi livezi, 2% alte 
terenuri arabile şi 2% de terenuri artificiale (localităŃi)



Vegetatia lacului Strachina

� Vegetatia care 
acopera terenurile
situate in imediata
apropiere a apelor
lacului Strachina este
reprezentata de 
comunitati de specii
precum:

◊ Phragmites communis (stuf)

◊ Typha latifolia (papură lată)

◊ Sagittaria sagittifolia(săgeata 
apei)



Fauna lacului Strachina

In ceea ce priveste fauna vertebrata, lacul Strachina
prezinta pesti, amfibieni, reptile, pasari, dar si
mamifere.

� Dintre pesti enumeram:Carassius gibelio(caras), Abramis brama(plătică)

� Amfibienii sunt reprezentati de:Bufo viridis(broasca râioasă verde), Bombina 

bombina (izvoraşul cu burtă roşie), Lissotriton vulgaris(tritonul comun)

� Reptilele au ca reprezentanti:Lacerta agilis(şopârla cenuşie), Natrix natrix (şarpe 
de casă), Natrix tessellata (şarpe de apă)

� Pasarile:Aythya nyroca, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Crex crex, Porzana
porzana, Gallinago media, Tringa glareola, Recurvirostra avesetta, Himantopus
himantopus si multe alte specii care apar accidental in zona lacului Strachina

� Dintre mamifere intalnim: Cricetus cricetus(hârciogul) Mustela 

nivalis(nevăstuică), Lepus europaeus(iepure de câmp), Vulpes vulpes(vulpe).



Activitatea metodica propriu-zisa
Am inceput activitatea cu cateva explicatii privind habitatele din Aria 

protejata Strachina, informatiile despre lacul Strachina fiind prezentate de 
domnul profesor Petre Teodor si de reprezentantii Agentiei de Protectia
Mediului Ialomita.



Tot domnul profesor Petre Teodor impreuna cu doamna
profesoara Petre Carolina ne-au ajutat in identificarea
speciilor de pasari prezente in aria protejata.Dupa ce s-au 
instalat echipamentele de observare, am trecut pe rand sa
vedem cateva specii de pasari.



Printre speciile de pasari observate se gasesc:

Podiceps nigricollis

Ardea alba



Himantopus himantopus

Plegadis falcinellus



Imagini surprinse in timpul activitatii metodice
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