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Această arie reprezintă prioritatea nr. 1 dintre cele 68 de
situri propuse de către Grupul Milvus în 22 de judeţe
ale ţării. Sub aspectul criteriilor IBA cele mai importante populaţii inventariate
aparţin următoarelor specii:
cristelul de câmp (C1 – efective importante pe plan global), cristelul de câmp, acvila
ţipătoare mică, viesparul,
huhurezul mare, caprimulgul, ciocănitoarea de stejar,
ciocănitoarea de grădină,
ghionoaia sură, ciocârlia de
pădure şi sfrânciocul roşiatic
(C6 – populaţii importante
din specii ameninţate la
nivelul Uniunii Europene).

Aria propusă este caracterizată de lipsa aproape totală
a arăturilor şi de abundenţa
terenurilor
semi-naturale
– pajişti şi fâneţe extensive.
Structura peisajului este
mozaicată, constând din
alternanţa ariilor semi-naturale cu păduri de foioase,
ceea ce a făcut ca diversitatea
biologică a zonei să fie foarte
ridicată.
Locaţia: Judeţele Sibiu şi
Braşov
Suprafaţa: 165749,8 ha
Teritoriul administrativ:
al oraşelor Agnita şi Victoria precum şi a 34 comune din judeţele Sibiu
şi Braşov.
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Scopul propunerii acestei
arii speciale de protecţie a
păsărilor a fost conservarea
unor populaţii aparţinând
următoarelor 32 de specii de păsări de importanţă
comunitară: Alcedo atthis
(pescăruş albastru), Anthus
campestris (fâsă de câmp),
Aquila pomarina (acvilă
ţipătoare mică), Aythya nyroca (raţă roşie), Botaurus stellaris (buhai de baltă), Bubo
bubo (buhă), Caprimulgus
europaeus (caprimulg), Chlidonias hybridus (chirighiţă
cu obraz alb), Chlidonias niger (chirighiţă neagră), Ciconia ciconia (barză albă), Ciconia nigra (barză neagră),
Circaetus gallicus (şerpar),
Circus aeruginosus (erete
de stuf), Circus cyaneus
(erete vânăt), Crex crex
(cristel de câmp), Dendro-

copos leucotos (ciocănitoare
cu spate alb), Dendrocopos medius (ciocănitoare
de stejar), Dendrocopos
syriacus (ciocănitoare de
grădină), Dryocopus martius (ciocănitoare neagră),
Egretta alba (egretă mare),
Falco vespertinus (vânturel
de seară), Himantopus himantopus (piciorong), Lanius
collurio (sfrâncioc roşiatic),
Lanius minor (sfrâncioc cu
fruntea neagră), Lullula arborea (ciocârlie de pădure),
Nycticorax nycticorax (stârc
de noapte), Pernis apivorus (viespar), Philomachus
pugnax (bătăuş), Picus canus (ghionoaie sură), Sterna
hirundo (chira de baltă), Strix
uralensis (huhurez de pădure)
şi Tringa glareola (fluierar de
mlaştină). Aria găzduieşte
efective importante din spe-

ciile caracteristice acestei
zone. Aici cuibăreşte cea mai
însemnată populaţie de acvilă
ţipătoare mică şi de viespar
din România, densitatea cea
mai ridicată fiind atinsă la
sud de Valea Hârtibaciului.
Populaţia de cristel de câmp
(Crex crex) este semnificativă
pe plan global (peste 20 de
perechi).

