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Descrierea activității
SPA-ul Măcin – Niculiţel include PNMM şi cea mai mare parte a SCI-ului în partea de
vest însă este mult extins la est având o suprafaţă totală de 67.381,10 ha. Această arie a fost
propusă ca SPA pentru un număr de 14 specii cuibăritoare, 6 specii prezente numai în
migraţie dintre care 2 prezente şi în timpul iernii. Aceste specii au întrunit cel puţin unul din
criteriile C1, C2, C6 elaborate de BirdLife şi acceptate de autoritatea centrală pentru
desemnarea SPA-urilor în România. Munţii Măcinului sunt situaţi pe calea de migraţie Via
Pontica şi este singurul loc din ţară documentat până în prezent unde pot fi observate anual în
migraţie peste 30.000 de exemplare de păsări cu zbor planat din care peste 10.000 păsări
răpitoare şi restul berze albe. Numărul speciilor de păsări răpitoare ce pot fi observate în
migraţie este mai mare decât oriunde în Europa (Zalles & Bildstein, 2000) cu 29 specii de
răpitoare. Numărul speciilor de păsări observate în SPA-ul Măcin – Niculiţel a fost de 236 în
perioada 1998 – 2007 (MILVUS, 2007).

Metodologia de lucru
Pentru a reprezenta arealul speciilor pentru care a fost desemnat SPA-ul sunt necesari
următorii paşi: documentarea în legătură cu preferinţele ecologice ale speciei, identificarea
punctelor sau a staţiunilor unde este prezentă specia, înscrierea pe hartă a distribuţiei speciei
(metoda limitelor care utilizează punctele periferice în care a fost identificată specia).
-Un ornitolog va identifica cuiburile speciilor răpitoare în timpul reproducerii
(Accipiter brevipes – uliu cu picioare scurte, Buteo rufinus – şorecar mare, Circaetus gallicus
– şerpar, Falco cherrug – şoim dunărean, Hieraaetus pennatus – acvilă mică) pentru a urmări
migraţiile de primăvară şi toamnă (Aquila clanga – acvilă ţipătoare mare, Aquila heliaca –
acvilă de câmp) şi pentru observarea iernării la speciile de răpitoare ce iernează în Munţii
Măcinului (Falco columbarius – şoim de iarnă, Circus cyaneus – erete vânăt). Fiind specii
discrete identificarea cuiburilor şi a teritoriului de hrănire al acestora implică observaţii pe
parcursul a 2 ani de zile. Pentru fiecare dintre aceste specii cuibăritoare se vor calcula valorile
de referinţă ale stării favorabile de conservare. De aceea a fost organizat un sistem de
monitorizare compus din 19 puncte de observare istorice si 4 noi puncte de observare.
-Un ornitolog care să urmărească distribuţia speciilor (Burhinus oedicnemus – pasărea
ogorului, Caprimulgus europaeus – caprimulg, Ciconia ciconia – barza albă, Coracias
garrulus – dumbrăveancă, Dendrocopos medius – ciocănitoarea de stejar, Dendrocopos
syriacus – ciocănitoare de grădini, Emberiza hortulana – presură de grădină, Lullula arborea
– ciocârlie de pădure, Oenanthe pleschanka – pietrar negru) şi migraţia la Ciconia nigra –
barza neagră, Pelecanus crispus – pelicanul creţ, Pelecanus onocrotalus – pelicanul comun).
Fiind specii cu cerinţe ecologice diferite observaţiile necesită 2 ani de zile iar pentru fiecare
dintre speciile cuibăritoare se vor calcula valorile de referinţă ale stării favorabile de
conservare. Astfel s-a dimensionat un program de monitorizare bazat pe parcurgerea a unui
numar de 11 transecte, dintre care 6 sunt istorice si alte 5 noi propuse.
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-Un specialist în GIS va pregăti harţile de distribuţie pentru fiecare specie folosind
datele pregătite de către ornitologi şi pe care le va suprapune cu habitatele de cuibărit şi cu
cele de hrănire.
Pentru stabilirea distribuţiei speciilor de răpitoare diurne s-a utilizat metoda
observaţiilor din puncte fixe elevate. Observaţiile au fost făcute timp de jumătate de oră în
fiecare punct, în condiţii meteo bune (vizibilitate crescută, fără vînt sau ploaie). Au fost notate
toate speciile de răpitoare observate în punctele respective.
Pentru stabilirea distribuţiei speciilor cuibăritoare în habitatele deschise, păşuni şi
tufărişuri a fost utilizată metoda transectelor. Transectele, de lungimi variabile, au fost plasate
în habitatele specifice şi monitorizate în condiţii meteo bune, între orele 5-10 A.M. Au fost
notate toate speciile observate şi auzite la stînga şi dreapta transectului. În mod particular,
pentru specia Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului) s-a folosit şi metoda redării sunetelor.
În timpul parcurgerii transectului, din aproximativ 400 în 400 m, a fost redat sunetul de
teritorialitate al speciei şi notaţi toţi indivizii observaţi şi auziţi. De asemenea, transectele
pentru pasărea ogorului au fost parcurse în special seara, între orele 18-21 P.M.
Pentru stabilirea distribuţiei speciilor cuibăritoare în pădure şi în special pe liziere a
fost folosită metoda transectelor. Observatorul se deplasează pe transectul stabilit, notând
speciile observate (auzite) în ambele părţi ale transectului.
Metodele utilizate
Metoda transectelor
Această metodă presupune parcurgerea prin mers constant a unor transecte în linie
dreaptă, fixe, şi înregistrarea păsărilor observate în ambele părţi ale liniei. Poate fi folosită în
orice moment al anului pentru a înregistra orice clasă de indivizi din populaţie şi se potriveşte
cel mai bine pe terenuri mari cu habitate continue, prin care observatorul se poate deplasa fără
dificultate. Au fost dezvoltate mai multe adaptări ale metodei. Transectele fără limită de
lungime oferă o estimare relativă a numărului de păsări, pe când transectele cu lungime bine
stabilită oferă o estimare absolută a densităţii.
Metoda este recomandată având următoarele avantaje:
- Se acoperă terenul mai repede şi se înregistrează mai multe păsări
- Există mai puţine şanse de a înregistra de două ori aceeaşi pasăre
- Este recomadată în special pentru înregistrarea speciilor cu mobilitate mai mare şi evidente
şi au o densitate scăzută (de obicei păsările mari), precum şi pentru cele care îşi iau repede
zborul la apropierea observatorului.
Metoda punctelor fixe
Această metodă se foloseşte pentru a obţine aceleaşi informaţii ca în cazul metodei
transectelor, fiind potrivită pentru a fi folosită pe tot parcursul anului şi pentru toate
categoriile de indivizi. Implică numărarea păsărilor din puncte fixe stabilite anterior, la
intervale specifice de timp. Ca şi în cazul transectelor, distanţa pe care se face numărătoarea
poate fi nelimitată şi atunci se pot compara rezultate ale abundenţei relative sau se poate folosi
estimarea distanţelor dacă se doreşte o estimare a densităţii.
Se foloseşte în cazul terenurilor fragmentate, pentru habitatele de pădure sau cele cu
vizibilitate redusă. De asemenea se foloseşte pentru detectarea speciilor mai greu se observat,
de mărime mică, ce necesită timp mai îndelungat pentru observare sau identificare.
Avantajele metodei sunt următoarele:
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- Observatorul se concentrează în exclusivitate asupra păsărilor şi ecosistemelor, fără să dea
importanţă transectului
- Observatorul are mai mult timp pentru a identifica păsările
- Se pot detecta mai uşor speciile care nu ies uşor în evidenţă şi cele care stau de obicei
ascunse
- Se pot face mai uşor relaţii între speciile prezente şi trăsăturile ecosistemului
Colectarea datelor pentru transecte
Odată transectul selectat, se poate începe colectarea datelor. Pe fiecare transect
observatorii trebuie să se deplaseze cu o viteză constantă, cercetând zona de ambele laturi ale
transectului şi estimând distanţa pe o linie perpendiculară de la pasărea observată pe linia
transectului. Există două modalităţi de estimare a distanţei:
se face o estimare directă a distanţei dintre pasăre şi transect sau
se estimează distanţa dintre observator şi pasăre şi unghiul făcut de linia imaginară
dintre cei doi şi transect.
O presupunere legată de această metodă, este că observatorul vede toate păsările
aflate la distanţa de 0 m. Acest lucru poate constitui doar o prezumţie dacă avem de a face cu
o pădure deasă cu coroane bogate, iar în acest caz cel mai bine ar fi ca unul dintre observatori
să se concentreze doar asupra coronamentului. Este de asemenea important ca observatorul să
nu stârnească păsările dinaintea sa. Deşi se presupune acest lucru, de multe ori situaţia e
dificil de evitat în munca pe teren. Cel mai adesea păsările aflate în calea observatorului îşi
vor lua zborul în timp ce se înaintează; astfel încât e bine să se urmărească şi activitatea din
faţă şi să se înregistreze locul din care acestea îşi iau zborul.
Metodele de estimare a distanţei urmăresc să producă o „fotografie instantanee” a
tuturor păsărilor care se întâlnesc pe transect. Acest lucru este o
problemă în ceea ce
priveşte înregistrarea păsărilor care zboară (ex cele care nu sunt observate când părăsesc zona
aflată în imediata apropiere a transectului, deoarece nu se ştie dacă acele păsări fac parte din
aria cercetată. Deşi merită să fie înregistrate, acestea nu trebuie luate în calcul deoarece pot
duce la o supraestimare a populaţiei. De asemenea, dacă nu se înregistrează pot duce la o
subestimare a densităţii, dar eroarea în acest caz este mult mai mică. În concluzie, dacă sunt
păsări din imediata vecinătate luându-şi zborul, acestea trebuie incluse în numărul înregistrat,
iar estimarea distantei se face din locul de unde au zburat, perpendicular pe linia transectului.
Estimarea distanţei şi numărarea păsărilor la fiecare observaţie sunt tot ce trebuie
pentru calcularea densităţii, dar e bine să se înregistreze şi următoarele elemente:
sexul păsării
tipul de observaţie (ex. pasărea a fost văzută stând sau în zbor sau s-a auzit cântecul,
chemarea?)
momentul zilei pentru fiecare observaţie
înălţimea la care se află (ex. sol, subarboret, trunchi, ramuri, coronament).
Aceste informaţii pot fi adesea folositoare în studiul biologiei speciilor cercetate şi în
faza de analiză şi interpretare a rezultatelor. De exemplu, dacă în cazul unei specii toţi
masculii au fost observaţi doar datorită cântecului, iar femelele doar vizual, probabil că e mai
bine să se facă estimări ale densităţii pe sexe.
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Colectarea datelor pentru puncte fixe
Înainte ca observatorul să înceapă să înregistreze păsările aflate într-un punct e bine să
aştepte câteva minute ca păsările locale să se liniştească după agitaţia produsă cu ocazia
sosirii sale. Odată ce această perioadă a trecut, observatorii rămân fiecare în punctul fix,
înregistrează momentul de începere a numărătorii şi estimează distanţa până la fiecare pasăre
observată. Ttrebuie să se estimeze distanţa până într-un anume punct şi nu până la observator,
care poate să nu stea în punctul desemnat în acest sens. De multe ori e folositor să se
înregistreze şi momentul fiecărei observaţii în parte sau să se aloce fiecărei observaţii 1-2
minute. Informaţia legată de sex, tipul de observaţie, înălţimea la care se află păsărea în
copac, precum şi mărimea lui pot fi înregistrate în aceeaşi manieră ca şi cea referitoare la
transect. Se înregistrează păsările care îşi iau zborul din apropiere şi se estimează distanţa la
punctul din care au plecat. Acest lucru e valabil şi pentru păsările alungate de venirea
observatorului în zonă. Păsările care sosesc în zonă sau trec pe deasupra ei trebuie de
asemenea înregistrate, dar ele nu sunt luate în seamă la analiza finală. Numărarea dublă are
aceleaşi consecinţe ca şi cele prezentate anterior.
Informațiile colectate în sezonul de observații 2011-2013 pentru speciile de păsări
importante pentru conservare din ROSPA Măcin-Niculițel au fost folosite pentru a face
predicții cu referire la posibilele habitate de reproducere din aria protejată, precum și predicții
referitoare la capacitatea de suport a habitatelor. Acest lucru este posibil atunci când sunt
disponibile informații din literatură referitoare la preferințele de habitat, precum și o bună
cunoaștere a biologiei speciilor respective, dar și pe baza semnalărilor anterioare și actuale ale
acestora pe teritoriul ariei. În acest sens, au fost realizate modele bazate pe tehnologia GIS
pentru a determina care sunt habitatele cele mai adecvate din arie pentru cuibăritul speciilor
respective („habitat suitability maps”).
Modelele au fost construite folosind funcția Model Builder în GIS, bazându-ne pe
necesitățile de habitat ale speciilor. Acest model de analiză este o secvență de pași sau funcții
ca parte din analiza GIS. Model Builder este parte a cadrului de geoprocesare ArcGIS și se
folosește pentru a automatiza procesarea GIS prin legarea datelor de intrare cu funcțiile
ArcGis și cu datele de ieșire. În primul pas s-a construit o hartă binară pentru habitatul
adecvat. S-au folosit datele relevante referitoare de prezența/absența speciei din literatură și
observații personale pentru a valida ulterior modelul.
Alte hărți individuale reprezentând zone incompatibile sau zone tampon față de
principalele zone de deranj (drumuri de acces, cariere active, zone de campare s.a.), au fost
create și suprapuse ulterior celor de habitat, în funcție de datele din literatură și estimările
personale. Astfel a fost posibilă identificarea zonelor ce îndeplineau criteriul de habitat
adecvat.
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Rezultate parțiale:
Burhinus oedicnemus
Tabel 1 Preferințele de habitat pentru specia Burhinus oedicnemus
Necesități habitat de Criteriul de selecție
Bibliografie
reproducere
pășuni semi-naturale
30 hectare de teritoriu de hrănire Thompson (2004),
Green and Taylor (1995);
teren arabil

teren arabil ce are cel puțin 30 Thompson (2004),
ha de pășune în apropiere
Green and Taylor (1995);

pantă

panta mai mică de 15o

Thompson (2004)

de zonă tampon de 1 km

Thompson (2004)

apropierea
drumurile de acces

apropierea de localități

zonă tampon de 1 km

mărimea minimă a unui 30 hectare
teritoriu

estimare personală
Thompson (2004), Green
and Taylor (1995);

Figură 1 Zona tampon (proximitatea față de drumuri și localități)
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Figură 2 Selectarea pantei

Figură 3 Harta habitatelor (Corine Land Cover)
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Histo

Figură 4 Harta finală cu distribuția potențială a speciei
Burhinus oedicnemus în funcție de habitatele adecvate și validarea rezultatelor
Harta finală (figura 4) indică în verde habitatele potențiale de cuibărit pentru specia
Burhinus oedicnemus în ROSPA Măcin-Niculuțel. Modelul GIS a identificat 126 de parcele
(3780 ha) de teren ce îndeplinesc criteriile critice pentru reproducerea speciei.
Preferițele de habitat pentru fiecare specie vizată de proiect sunt prezentate la capitolul
Descrierea particularizată a speciilor vizate de proiect și prezentarea statutului de
conservare actual și au stat la baza delimitării habitatelor potențiale ale speciilor de păsări.

Evoluția activității
Activitatea s-a desfășurat pe parcursul a 24 de luni, începând cu luna septembrie 2011.
În intervalul septembrie-octombrie-noiembrie-decembrie 2011 s-a realizat documentarea
cu privire la avifauna specifică SPA-ului Măcin-Niculițel și s-au stabilit punctele de
observație și transectele ce vor fi urmărite în scopul determinării distribuției spațiale a
speciilor de păsări vizate de studiu. De asemenea, s-a început activitatea de evaluare în teren
prin monitorizarea a 4 puncte de observație pentru speciile de răpitoare cât și pentru sezonul
de migrație. În luna Decembrie 2011 in perioada 14-18 decembrie, au fost urmarite speciile
Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus în puncte de observație. În intervalul
ianuarie-februarie-martie 2012 s-au continuat observațiile în celelalte puncte propuse.
Datele vor fi prelucrate statistic și va rezulta un areal de distribuție al fiecărei specii de
avifaună identificată pe baza metodei limitelor care utilizează punctele periferice în care a fost
identificată specia. În cadrul lunilor aprilie-mai-iunie 2012 s-au realizat observații asupra
10
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speciilor de răpitoare diurne utilizând metoda observaţiilor din puncte fixe elevate.
Observaţiile au fost făcute timp de jumătate de oră în fiecare punct, în condiţii meteo bune
(vizibilitate crescută, fără vînt sau ploaie). Au fost notate toate speciile de răpitoare observate
în punctele respective. Au fost monitorizate un număr de 13 puncte de observare pentru
răpitoarele diure, fiind observate: Milvus migrans, Hieraaetus pennatus, Buteo buteo, Buteo
rufinus, Falco tinnunculus, Pernis apivorus, Accipiter nisus, Circaetus gallicus , Falco
subbuteo. De asemenea, au fost observate pe teritoriul ariei protejate Aquila pomarina,
Ciconia nigra, Ciconia ciconia.
Numărul transectelor parcurse a fost 11 (cele istorice notate cu numere arabe, cele noi
cu numere romane), după cum urmează:
Transect nr. 1 în apropiere de localitatea Niculiţel, parcurge o zonă de lizieră lîngă
localitate şi traversează parţial grădini cu pomi fructiferi şi viţă de vie. Specii importante
observate: Lanius collurio.

Figură 5 Transectul nr. I localitatea Niculiţel
Transectul nr. II între localitatea Niculiţel şi Valea Teilor, parcurge o zonă de lizieră,
în vecinătatea unor păşuni cu tufărişuri şi arbori răzleţi. Specii importante observate: Lanius
collurio, Lullula arborea, Dryocopus martius.

Figură 6 Transectul nr. II între localitatea Niculiţel şi Valea Teilor
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Transectul nr. III în apropiere de localitatea Cerna, parcurge o păşune cu vegetaţie
scundă şi porţiuni nude, erodate. Specii importante observate: Burhinus oedicnemus.

Figură 7 Transectul nr. III, localitatea Cerna
Transectul nr. IV, Pricopcea, cuprinde două porţiuni monitorizate în stînga şi dreapta
drumului principal, la baza masivului Pricopcea. Nu au fost observate specii de interes
conservativ.
Transectul nr. V, în apropiere de punctul de observare 11, loc. Greci, merge pe liziera
pădurii. Specii de interes conservativ: Lanius collurio.
Transectul nr. 1 pleacă din apropiere de localitatea Jijila, parcurge habitate deschise
cu păşuni cu vegetaţie înaltă, pe coline, cu tufărişuri răzleţe şi liziere de pădure. Specii de
interes conservativ observate: Lanius collurio, Lanius minor, Coracias garrulus (colonie).

Figură 8 Transectul nr. 1, localitatea Jijila

Transectul nr. 2, plasat în apropiere de localitatea Greci, în habitat de păşune cu
vegetaţie scundă. Specii de interes conservativ: Burhinus oedicnemus.
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Figură 9 Transect nr. 2, localitatea Greci
Transectul nr. 3 plasat în apropiere de localitatea Măcin, sub creasta Pricopanului, în
habitat deschis, cu păşune cu vegetaţie scundă, păşune cu tufărişuri şi culturi agricole. Specii
de interes conservativ: Lanius minor, Coracias garrulus.

Figură 10 Transectul nr. 3, localitatea Măcin

Transectul nr. 10 localitatea Nifon, parcurge zonă de lizieră şi pădure. Specii de interes
conservativ: Lanius collurio.
Transectul nr. VI, (Nifon – Ţuţuiatu) parcurge zonă de lizieră şi pădure. Specii de
interes conservativ: Lanius collurio, Dendrocopus medius.
Transectul nr. VII, loc. Văcăreni, plasat în habitat deschis cu vegetaţie înaltă şi
tufărişuri. Specii de interes conservativ: Coracias garrulus (colonie).

13

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de
management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

Figură 11 Aquila pomarina
În intervalul iulie-august-septembrie 2012 cercetările au fost îndreptate spre
urmărirea migrației de toamnă din zona SPA Măcin-Niculițel, în special a speciilor țintă
Aquila clanga – acvilă ţipătoare mare, Aquila heliaca – acvilă de camp, Ciconia nigra – barza
neagră, Pelecanus crispus – pelicanul creţ, Pelecanus onocrotalus – pelicanul comun. S-a
utilizat metoda observaţiilor din puncte fixe elevate. Observaţiile au fost făcute, în condiţii
meteo bune (vizibilitate crescută, fără vînt sau ploaie), în intervalul orar 7.00-18.00.
Observațiile au fost făcute cu binocluri 10x50 și prin luneta 30x60. Au fost notate toate
speciile de păsări observate în punctele respective, aflate în migrație. Pentru a obține o
imagine mai largă a migrației peste aria protejată au fost alese 4 puncte de monitorizare, în
următoarele locații:
- Culmea Pricopanului, vf. Sulucu Mare, punct folosit în anii anteriori pentru
studierea migrației, în partea vestică a ariei protejate
- Punct situat între localitățile Rachelu și Revărsarea, în partea de nord a ariei
protejate, cu o bună vizibilitate asupra bălții Rachelu
- Punct situat între localitățile Niculițel și Valea Teilor, în partea de est a ariei
protejate, cu vizibilitate asupra pădurii si habitatelor agricole
- Punct situat în apropierea localității Măcin, cu vizibilitate bună aspra zonelor
deschise ale habitatelor agricole și a brațului Măcin
Au fost monitorizate un număr de 4 puncte de observare timp de 7 zile, fiind observate
un număr de 149 de păsări aparținând la 24 de specii de răpitoare și non-răpitoare.
În perioada de monitorizare, pe deasupra celor 4 puncte de monitorizare au trecut un
număr de 16 specii de răpitoare și 8 de non-răpitoare, unele fiind cuibăritoare în aria protejată,
altele fiind doar în migrație. Dintre speciile țintă aflate în pasaj, Ciconia nigra a fost observată
în această perioadă.
În intervalul octombrie-noiembrie-decembrie 2012 s-au utilizat informațiile
colectate în sezonul de reproducere 2012. pentru a face predicții cu referire la posibilele
habitate de reproducere din aria protejată, precum și predicții referitoare la capacitatea de
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suport a habitatelor. Acest lucru este posibil atunci când sunt disponibile informații din
literatură referitoare la preferințele de habitat, precum și o bună cunoaștere a biologiei
speciilor respective, dar și pe baza semnalărilor anterioare și actuale ale acestora pe teritoriul
ariei. În acest sens, au fost realizate modele bazate pe tehnologia GIS pentru a determina care
sunt habitatele cele mai adecvate din arie pentru cuibăritul speciilor respective („habitat
suitability maps”).
Specia vizată pentru aplicarea modelului a fost acest tip de analiză au fost: pasărea
ogorului (Burhinus oedicnemus). Modelele au fost construite folosind funcția Model Builder
în GIS, bazându-ne pe necesitățile de habitat ale speciilor. Acest model de analiză este o
secvență de pași sau funcții ca parte din analiza GIS. Model Builder este parte a cadrului de
geoprocesare ArcGIS și se folosește pentru a automatiza procesarea GIS prin legarea datelor
de intrare cu funcțiile ArcGis și cu datele de ieșire. În intervalul ianuarie-februarie-martie
2013 s-a continuat aplicarea modelului și pentru următoarele specii Caprimulgus europaeus –
caprimulgul, Buteo rufinus – şorecar mare, Circaetus gallicus – şerpar, Falco cherrug – şoim
dunărean, Hieraaetus pennatus – acvilă mică.
În perioada aprilie-mai-iunie 2013 -a continuat activitatea de deplasări în teren ce au
dus la colectarea unor date semnificative ce vor fi utilizate în cadrul analizei finale, în scopul
stabilirii distribuției spațiale a speciilor de păsări.
În luna aprilie, intervalul 18-25 au avut loc deplasări în teren în scopul stabilirii
distribuției speciilor de ciocănitori în Munţii Măcinului (Dendrocopos medius, Dendrocopos
syriacus), în cadrul migrașiei de primavera, s-au verificat locurile de cuibărit pentru Falco
cherrug și s-a stability distribuția speciilor Oenanthe pleschanka, Emberiza hortulana, Lullula
arborea, Hieraaetus pennatus, Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Burhinus
oedicnemus şi Caprimulgus europaeus. În acest sens s-a utilizat metoda puctelor fize în
intervalul orar 9-19, s-au realizat transecte cu puncte de observații în pădure și transecte cu
puncte de observații pe liziere și zone deschise. În cadrul deplasărilor din luna mai s-au
colecta date în special pentru stabilirea distribuției speciilor de ciocănitori Dendrocopos
medius, Dendrocopos syriacus, distribuția speciilor Oenanthe pleschanka, Emberiza
hortulana, Lullula arborea, Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Caprimulgus
europaeus cu realizarea de transecte între orele 8 și 20. În cadrul lunii iunie s-a stabilit
distribuția speciilor Emberiza hortulana, Lullula arborea, Burhinus oedicnemus, Coracias
garrulus, Caprimulgus europaeus, s-au investigat spațiile de cuibărire pentru Hieraaetus
pennatus, Accipiter brevipes, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Falco cherrug, Aquila
pomarina. În acest sens s-au aplicat transecte în intervalul orar 8-20, cu stabilirea de puncte de
observație și căutarea activă a cuiburilor.
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Figură 12 Buteo rufinus

Figură 13 Burhinus oedicnemus
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Figură 14 Organizarea punctelor de observații
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Figură 15 Transecte de observare a speciilor cuibăritoare
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Rezultate obținute
Prezentarea speciilor de păsări identificate - descrierea generală a speciilor de
păsări identificate

Nr.
crt.
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tabel 2 Speciile vizate de studiu conform caietului de sarcini și informațiile specifice
conform Fișei Standard Natura 2000
Specie
Populație
Valoare
conservativ
Rezidentă Cuibărit
Iernat
Pasaj
ă
Accipiter brevipes
20-30p
15-20i
Mare
Buteo rufinus
20-26p
40-60i
Medie
Circaetus gallicus
10-14p
80-120i
Medie
Falco cherrug
3-5p
2-10i
Medie
Hieraaetus pennatus
10-14p
50-80i
Medie
Aquila clanga
4-10i
Mare
Aquila heliaca
4-10i
Medie
Falco columbarius
30-50i
2-10i
Medie
Circus cyaneus
30-50i
30-60i
Medie
Burhinus oedicnemus
50-80p
Medie
Caprimulgus europaeus
150-200p
Mare
Ciconia ciconia
14-16p
30000-40000i Medie
Coracias garrulus
160-240p
Medie
Dendrocopos medius
400-600p
Medie
Dendrocopos syriacus
80-100p
Medie
Emberiza hortulana
250-400p
Mare
Lullula arborea
800-1400p
15000-20000i Medie
Oenanthe pleschanka
100-150p
Mare
Ciconia nigra
800-1000i
Medie
Pelecanus crispus
25-40i
Medie
Pelecanus onocrotalus
1500-2500i
Medie
Tabel 3 Lista speciilor de păsări observate în 2012 şi 2013 în funcţie de prezenţa lor
lunară.

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

Octombrie

Septembrie

Iulie

Iunie
*

*
*

*
*
*
*

Mai

Aprilie

Ianuarie
Martie

Iulie

2012 - 2013
Iunie

Mai

Martie
Aprilie

Octombrie

Septembrie

2013
Iunie

Podiceps cristatus
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax carbo
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardeola ralloides
Ardea cinerea
Ardea purpurea

Mai

1
2
3
4
5
6
7
8

Aprilie

Specia

Martie

Nr.
crt.

Ianuarie

2012

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ciconia ciconia

*
*

Ciconia nigra
Cygnus olor
Anser anser
Anser albifrons
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Tadorna tadorna
Haliaeetus albicilla

Aquila chrysaetos
Aquila pomarina
Aquila sp.
Hieraaetus pennatus
Circaetus gallicus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Buteo lagopus
Pernis apivorus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Accipiter brevipes
Accipiter sp.
Milvus migrans
Pandion haliaetus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Circus
pygargus/macrourus
Circus sp.
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco columbarius
Falco vespertinus
Falco tinnunculus
Falco sp.
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Coturnix coturnix
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Scolopax rusticola
Burhinus oedicnemus
Larus
michahellis/cahinnans
Larus ridibundus
Chlidonias hybridus

*
*

*

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*
*
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*
*

*
*

*
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*
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*

*
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*
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Picus viridis
Picus canus
Dendrocopos major
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Jynx torquilla
Calandrella
brachydactyla
Melanocorypha
calandra
Galerida cristata
Alauda arvensis
Lullula arborea
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
Anthus campestris
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla alba
Lanius senator
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Corvus corax
Troglodytes troglodytes
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*

*
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*

*
*

*
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*
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*
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Locustella luscinioides
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Oenanthe isabellina
Oenanthe pleschanka
Saxicola rubetra
Monticola saxatillis
Phoenicurus
phoenicurus
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia luscinia
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Parus palustris
Parus lugubris
Parus caeruleus
Parus ater
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Coccothraustes
coccothraustes
Serinus serinus
Carduelis chloris
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147
148
149
150
151
152

Carduelis spinus
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Miliaria calandra
Emberiza hortulana
Emberiza citrinella
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Descrierea particularizată a speciilor vizate de proiect și prezentarea statutului
de conservare actual
1. Pelican comun (Pelecanus onocrotalus)
Ord. Pelecaniformes
Fam. Pelecanidae
Penajul adulţilor este alb-roz, iar al puilor cafeniu închis. Puii capătă haina albă a
adulţilor abia după 3-4 ani. Remigele sunt negre iar subalarele, albe. Picioarele sunt portocalii.
Pielea din jurul ochilor este golaşă. Cloceşte în colonii în Delta Dunării, pe „insulele“ de plaur
din zonele greu accesibile ale împărăţiei stufului, sosind încă de la începutul lunii martie.
Toamna părăseşte ţinuturile noastre plecând să ierneze în Delta Nilului, Regiunea Golfului ori
pe coastele asiatice până-n India.
Pelicanul comun este o specie cu statut de conservare la nivel european nefavorabil
(SPEC 3). Are areal insular în E Europei, Africa şi Asia. Jumătate din populaţia palearctică,
cca. 3500 perechi, cuibăreşte în Europa. În România, cuibăreşte în Delta Dunării, într-o
colonie mare (cea mai mare colonie din Europa) pe lacurile Buhaiova-Hrecisca; în unii ani au
existat şi câteva colonii mici. În trecut cuibărea chiar şi în bălţile Brăilei şi Ialomiţei.
Habitat. Bălţi şi lacuri întinse, cu stufăriş bogat (plaur) pentru cuibărit şi cu suprafeţe libere
de apă pentru hrănire. In migraţie şi pe unele ape mai restrânse ca suprafaţă, inclusiv eleştee şi
iazuri.
Biologie. Oaspete de vară (lunile IV-X). Exemplare solitare, probabil, bolnave, sunt
observate, uneori, şi în cursul iernii. Cuibăreşte pe plaur în lunile V-VII. Migrează în stoluri
mari.
Ameninţări. Pelicanii au fost afectaţi în principal de restrângerea zonelor umede sau de
degradarea lor (de exemplu incendierea stufului primăvara) şi de distrugerea cuiburilor cu ouă
şi pui, de către pescari. Chiar deranjarea coloniei poate determina părăsirea ei de către păsările
adulte. În prezent par a fî afectaţi de diminuarea resurselor trofice, ca şi de intoxicarea lor şi a
ouălor cu pesticide şi/sau metale grele.
Măsuri de protecţie. Declarată Monument al naturii (Comisia Monumentelor Naturii,
Academia Română). Protejată prin Legea 13 din 1993 prin care România ratifică Convenţia
de la Berna, Directiva Europeană 79/409/ EEC, Natura 2000, Legea 13 din 1998 prin care
România a ratificat Convenţia de la Bonn, Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului
cinegetic: “Vânarea interzisă”. Măsuri locale ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării.
Măsuri de conservare. Instalarea de platforme pentru cuibărit şi înăsprirea pedepselor în
cazul braconajului.
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În ceea ce privește semnalările istorice ale speciei, conform Raportului de activitate
realizat de Grupul Milvus (2007), în anul 2006, în intervalul lunilor august-septembrieoctombrie au fost observați 4361 de indivizi de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului.
În cadrul proicetului, în aria protejată ROSPA0073 Măcin-Niculițel, Pelecanus
onocrotalus a fost observat la Lacul Crapina în 20 respectiv 24 aprilie 2013 și în punctul de
observație de la Jijila la 23.04.2013. În luna aprilie au fost observate în zbor 101 exemplare
iar în luna iunie 64.

2. Pelican creţ (Pelecanus crispus)
Ord. Pelecaniformes
Fam Pelecanidae
În Europa, pelicanul creţ are un statut de conservare nefavorabil (SPEC 1: rar), populaţia
totalizând 1.400-1.800 perechi (20 % din populaţia mondială). Este o pasăre migratoare sau
sedentar-migratoare. În Delta Dunării şi complexul lagunar Razelm-Sinoie, în mai multe
puncte, pelicanul creţ cuibăreşte în colonii restrânse care numără sub 100 de cuiburi.
Habitat. Bălţi şi lacuri întinse, cu stufăriş (de preferinţă plaur) pentru cuibărit şi cu suprafeţe
libere de apă pentru hrănire. În migraţie se opreşte şi pe unele ape mai restrânse ca suprafaţă,
pare să prefere ape mai adânci.
Biologie. Oaspete de vară, în lunile IV-X. Cuibăreşte în colonii mici. Ponta este depusă de la
sfârşitul lunii aprilie până la începutul lunii iunie şi constă din 2 ouă. Durata clocitului este de
30-32 zile. Regim trofic strict piscivor (Korodi, 1964). Exemplare eratice urcă vara pe Dunăre
în sus, iar altele rămân chiar şi iarna în Dobrogea. Pelicani creţi din Bulgaria traversează
Dunărea în zbor pentru a se hrăni pe lacurile din lunca fluviului.
Ameninţări. Cercetări realizate în Grecia au demonstrat creşterea fragilităţii ouălor, prin
diminuarea grosimii cojii ca urmare a intoxicării cu DDT, ingerat o data cu hrana (Crivelli şi
colab., 1989). Reţelele electrice de înaltă tensiune sunt uneori cauza accidentării mortale a
pelicanilor creţi; distrugeri deliberate ale cuiburilor de către pescari şi distrugeri naturale
provocate de valuri şi furtuni.
Măsuri de protecţie Specie declarată monument al naturii (Comisia Monumentelor Naturii).
Specie protejată prin Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Legea 13/1998
(Convenţia Bonn, anexa I, II), Legea 89/2000 (AEWA- anexa 2), , Legea 407/2006 şi
197/2007- Legea vânătorii (anexa 2 – vânarea interzisă), Directiva Păsări 79/409/ECC OUG
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice (anexa 3). Este considerată critic periclitată în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Instalarea de platforme pentru cuibărit şi înăsprirea pedepselor în
cazul braconajului.
Conform Raportului de activitate realizat de Grupul Milvus (2007), în anul 2006, în
intervalul lunilor august-septembrie-octombrie au fost observați 2 indivizi de pe Vf. Râioasa,
Culmea Pricopanului.
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3. Barza albă (Ciconia ciconia)
Ord. Ciconiiformes
Fam. Ciconiidae
Are penajul de un alb murdar cu remigele şi tectricele cele mai lungi ale aripilor negre.
Ochii sunt cafenii, tarsul roşu sângeriu iar ciocul roşu strălucitor, la tineri negricios.
Este răspândită în Europa şi în ţinuturile palearctice ale Asiei. Pentru ţara noastră este
oaspete de vară, din martie până în octombrie, răspândită prin regiunile de stepă, silvostepă şi
pe lângă ape curgătoare. În ultimul timp, s-a ataşat tot mai mult de aşezările omeneşti,
construindu-şi cuibul pe case ori pe stâlpii liniilor de curent electric de joasă tensiune.
Barza albă este o specie cu un statut de conservare nefavorabil, fiind inclusă în
categoria SPEC 2: reducere numerică. Populaţia europeană a suferit un declin lent în secolul
XIX şi unul pronunţat în secolul XX, în unele ţări europene dispărând complet. Populaţia
europeană este estimată la cca. 200.000 de perechi, din care 25% sunt în Polonia. În ţara
noastră barza cuibăreşte în cea mai mare parte a teritoriului, mai puţin în zonele de munte şi
aproape exclusiv în localităţi. Migrează în număr mare prin ţară, în deosebi prin Transilvania
şi prin Moldova-Dobrogea. Efectivul actual al populaţiei este estimat la 4.000-6.000 de
perechi clocitoare.
Habitat. Sate şi periferiile unor oraşe, în ţinuturile joase, rară în unele depresiuni
intramontane, până la altitudinea de 800 m. Condiţia prezenţei perechilor clocitoare este
existenţa în apropierea cuiburilor a unor habitate convenabile de hrănire (pajişti umede,
smârcuri, mlaştini). În prezent, majoritatea cuiburilor de berze albe sunt construite pe stâlpi ai
reţelelor electrice, în localităţi, tot mai puţine cuiburi fiind amplasate pe construcţii (case,
hornuri, grajduri). Datorită asanării zonelor umede şi a climatului secetos din ultimii ani,
berzele s-au orientat spre zonele mai umede din ţinuturile submontane şi depresionare, lunci
de râuri, vecinătăţi ale lacurilor de baraj. În prezent, berzele se întâlnesc mai des hrănindu-se
pe câmpurile agricole, mirişti şi pârloage, păşuni, departe de orice apă.
Biologie. Este oaspete de vară (martie/aprilie – septembrie). Cuibăreşte în lunile aprilie-iulie.
Ponta constă din 3 ouă, uneori 4, în mod excepţional chiar 5. Maturitatea sexuală este atinsă la
3 ani. Berzele se hrănesc cu animale acvatice prinse în bălţi şi mlaştini sau terestre, ca de
exemplu rozătoarele. Succesul cuibăritului depinde de nivelul resurselor trofice.
Ameninţări. Drenarea şi asanarea unor întinse zone umede, colectivizarea agriculturii în
trecut, respectiv înlocuirea practicilor agricole tradiţionale prin metode care au determinat
uniformizarea peisajului şi au dus la scăderea biodiversităţii. De asemenea modernizarea
satelor, în mod special folosirea altor materiale pentru acoperişuri care nu permit construirea
cuiburilor pe case, extinderea reţelelor electrice de înaltă tensiune (pericol de coliziune),
utilizarea insecticidelor şi rodenticidelor în practica agricolă, au repercusiuni îndeosebi asupra
puilor.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), Legea 89/2000 (AEWA – anexa
2), OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice (anexa 3). Este considerată vulnerabilă în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Instalarea de platforme artificiale pe stâlpii reţelelor de curent electric
şi izolarea reţelelor electrice pot reduce considerabil mortalitatea acestei specii.
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În ceea ce privește datele istorice, conform Raportului de activitate realizat de Grupul
Milvus (2007), în anul 2006, în intervalul lunilor august-septembrie-octombrie au fost
observați 38800 de indivizi de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului.
Ciconia ciconia a fost observată în cadrul ariei protejate în perioada de cuibărit
(observații relizate în intervalul 1-4 iulie, pe stâlpii de înaltă tensiune din localitățile Cerna,
Turcoaia, Carcaliu, Gărvan, Văcăreni, Luncavița, Rachelu, Revărsarea, Hamcearca și
Isaccea,astfel cu preponderență în partea vestică, norvestică și nord-estică a ariei protejate,
lipsind în partea sudică și sud-estică. Au fost identificate 22 de cuiburi active și unul inactiv.
Tabel 4 Distribuţia pe localităţi a cuiburilor de berze identificate
Nr. crt. Localitatea
Număr de cuiburi
1.
Carcaliu
1
2.
Cerna
1
3.
Gărvan
1
4.
Turcoaia
7
5.
Hamcearca
1
6.
Isaccea
5
7.
Luncaviţa
2
8.
Rachelu
1
9.
Revărsarea
2
10.
Văcăreni
2
Au fost vizitate toate localităţile din aria protejată, dar şi cele din proximitatea
acesteia. Se observă că, în localitaţile din sud-estul ariei, nu există cuiburi. Depărtarea faţă de
zonele umede, care asigură cu preponderenţă hrana puilor în perioada cât aceştia sunt în cuib,
constituie cauza acestei stări de fapt.
Toate cuiburile au fost amplasate pe suporturi metalice instalate pe stâlpi de curent
electric de joasă tensiune.
Altitudinea medie a locului de amplasare a cuiburilor a fost de 19, 435 m.
Tabel 5 Principalii parametri statistici ai altitudinii poziţiei geografice a cuiburilor de
Ciconia ciconia şi valorile acestora
Parametru
Valoare
Media
19.435
Varianţa
504.621
Deviaţia standard
22.464
Eroarea standard
4.684
Suma
447
Total probe
23
Minimum
7
Maximum
105
Interval mediu de
confidenţă
206.233
Majoritatea cuiburilor (12, 52,17%) au fost amplasate la o altitudine cuprinsă între 10
şi 19 m pe când cele mai puţine (2, 8,70%) au fost instalate la o altitudine mai mică de 10 m.
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2; 8.70%

5; 21.74%
0-9 m

4; 17.39%

10-19 m
20-29 m
>=30 m
12; 52.17%

Figură 16 Repartiţia cuiburilor de Ciconia ciconia după altitudinea la care au fost
amplasate
.
Media numărului de juvenili pe cuib a fost de 2,955.
Tabel 6 Principalii parametri statistici ai numărului de juvenili din cuiburile de Ciconia
ciconia şi valorile acestora
Parametru
Valoare
Media
2.955
Varianţa
1.569
Deviaţia standard
1.253
Eroarea standard
0.267
Suma
65
Total probe
22
Minimum
1
Maximum
5
Interval mediu de
confidenţă
0.656
Se constată că există aproximativ 2,75 perechi de Ciconia ciconia pe 100 km2.
Tabel 7 Parametrii caracteristici ai populaţiei de Ciconia ciconia de pe teritoriul ariei
protejate şi din proximitatea acesteia
Parametru
Valoare
uH
1
HPo
0
HPm
22
HPa
22
H
23
JZG
65
JZa
2.95
JZm
2.95
StD
~ 2,75
Legendă:
uH – numărul de cuiburi neocupate;
HPo – numărul de perechi fără pui;

27

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de
management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

HPm – numărul de perechi cu pui;
HPa – numărul de perechi;
H – numărul de cuiburi;
JZG – numărul de pui;
JZa – media număr de pui zburători pe pereche/număr total de perechi (JZG/HPa);
JZm – media număr de pui zburători pe pereche/număr total de perechi cu pui (JZG/HPm);
StD – numărul de perechi (HPa) pe 100 km2 dintr-o zonă definită.

Tabel 8 Preferințele de habitat ale speciei Ciconia ciconia
Necesități de habitat
Ocupă o varietate de habitate, cum ar fi păşuni
uscate sau umede, de obicei cu ape dulci în
apropiere, şi copaci rari pentru odihnă şi
cuibărire. Habitatul caracteristic nu cuprinde
pădurile și stâncăriile
Se hrănește pe culturi agricole, pajiști, pe malul
apelor
Cuibărește în localități

4. Barza neagră (Ciconia nigra)
Ord. Ciconiiformes
Fam. Ciconiidae
Are capul, gâtul, guşa şi spatele negre cu luciu verzui cafeniu, pieptul, abdomenul şi
tectricele inferioare ale cozii albe, ciocul şi picioarele roşii, la tineri, verzui.
Este răspândită în centrul şi sudul Europei şi în ţinuturile palearctice ale Asiei. În ţară este
oaspete de vară, din martie până în octombrie, întâlnită rar în pădurile din vecinătatea apelor.
Este o specie cu statut de conservare nefavorabil (SPEC 2: rară), fiind în declin în
Europa, în special în statele baltice şi dispărută din Suedia şi Spania. În prezent se constată o
uşoară revenire, în special în Polonia şi Belarus. În Europa cuibăresc cca. 7.000-10.000 de
perechi. În România nu este suficient de bine cunoscută răspândirea speciei, datorită
dificultăţilor de localizare. Efectivul populaţiei este estimat la 100-150 de perechi.
Habitat. Păduri întinse cu copaci înalţi, neafectate de prezenţa omului, în apropierea unor ape
curgătoare sau stagnante (ca habitate trofice). Preferă zona submontană, în etajul fagului şi al
molidului.
Biologie. Este oaspete de vară, din luna aprilie până în octombrie. Se observă mai ales în
perioadele de pasaj, când poposeşte pe lângă apele de la şes. Cuibăreşte în lunile mai-iulie.
Cuiburile sunt situate în copaci mari şi bătrâni, cu coroană bogată şi sunt folosite mai mulţi
ani la rând. Ponta constă din 3-4 (5) ouă şi este depusă la sfârşitul lunii aprilie sau în luna mai.
Hrana constă din diferite animale acvatice, inclusiv peşti. Este foarte sensibilă la prezenţa
omului.
Ameninţări. La nivelul Europei aria de răspândire a speciei s-a restrâns foarte mult, pe
măsura intensificării activităţilor umane. Populaţia autohtonă este afectată de micşorarea
suprafeţelor naturale de pădure, de tăierea arborilor bătrâni, mai ales a stejarilor, de reducerea
faunei acvatice.
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Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), Legea 89/2000 (AEWA – anexa
2), OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice (anexa 3). Este considerată vulnerabilă în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Ocrotirea cuiburilor, păstrarea liniştii şi evitarea tăierilor de arbori în
zonele în care cuibăresc berzele, precum şi izolarea liniilor electrice de medie tensiune pot
reduce considerabil mortalitatea berzelor negre. Zonele umede din apropierea pădurilor
înlesneşte cuibăritul şi asigură zone de hrănire în timpul migraţiei.
În ceea ce privește datele istorice, conform Raportului de activitate realizat de Grupul
Milvus (2007), în anul 2006, în intervalul lunilor august-septembrie-octombrie au fost
observați 476 de indivizi de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului.
Specia a fost observată pe Culmea Pricopanului, în apropiere de Vârful Sulucul Mare,
la 1 mai și 6 septembrie 2012. În perioada 22-26 aprilie 2012 a fost observată la sud de Dealul
Pietriș (localitatea Luncavița) și la est de localitatea Revărsarea. În septembrie 2012 Ciconia
nigra a fost observată pe drumul dintre Niculițel și Valea Teilor. Pe transectul dintre Rachelu
și Revărsarea a fost observată specia în luna octombrie 2012. În luna aprilie 2013 a fost
observat un cuib pe transectul Văii Nifon iar în iunie 2013 a fost observată la nord de
localitatea Cerna. Este posibilă existența a unei perechi în cadrul arealului suprapus parcului
național sau în imediata vecinătate.
Tabel 9 Preferințele de habitat ale speciei Ciconia nigra
Necesități de habitat
Se hrănește pe pe malul râurilor și al lacurilor
Cuibărește în păduri bătrâne, compacte
5. Acvila de câmp (Aquila heliaca)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
Acvila de câmp are un statut de conservare nefavorabil (SPEC 1: rară). Populaţie
clocitoare în Europa, limitată la sud-estul şi estul continentului, evaluată la doar 800-1200 de
perechi. În România efectivul este incert, se estimează nu mai mult de 20-30 de perechi
clocitoare. Se observă cu destulă constanţă în Dobrogea şi mai rar în Transilvania, dar nu se
cunosc cuiburi.
Habitat. Terenuri joase, mai ales în silvostepă. Local şi în zona forestieră, chiar până în
ţinuturile subcarpatice, dar numai pe liziere, în apropierea unor întinse terenuri deschise,
cultivate sau necultivate; de asemenea, în păduri de luncă. În estul Europei, prezenţa acvilei
de câmp este favorizată de existenţa popândăului.
Biologie. Specie parţial migratoare. Cuibărea mai ales în arborii solitari de pe câmpii, dar în
urma tăierii acestora, păsările au adoptat pădurile ca loc de amplasare a cuiburilor. Depune 23 ouă în luna aprilie. Se hrăneşte mai ales cu vertebrate mici.
Ameninţări. Aceleaşi cauze limitative ca şi la celelalte specii de răpitoare mari, la care au
intervenit şi alţi factori cu efecte nefavorabile: tăierea arborilor mari, solitari sau în pâlcuri
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care existau pe câmpii; tăierea pădurilor de luncă, prezenţa tot mai activă şi mai frecventă a
omului atât în păduri cât şi pe câmpurile agricole.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legea 197/2007
(Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa 3). Este
considerată critic periclitată în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Păstrarea arborilor bătrâni în zonele de cuibărit şi reducerea
deranjului produs de activităţile umane, în special de vânătoare, sunt absolut necesare pentru
conservarea speciei.
În ceea ce privește datele istorice, conform Raportului de activitate realizat de Grupul
Milvus (2007), în anul 2006, în intervalul lunilor august-septembrie-octombrie au fost
observați 2 indivizi de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului.
Pe transectul dintre Rachelu și Revărsarea a fost observată specia în luna septembrie
2012.
Tabel 10 Preferințele de habitat ale speciei Aquila heliaca
Necesități de habitat
Habitatul de hrănire îl reprezintă zonele
deschise (pajiști, culturi agricole)
6. Acvilă ţipătoare mare (Aquila clanga)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
În Europa are statut de conservare nefavorabil, fiind catalogat SPEC 1 (Vu, după
IUCN 2004). Este răspândită din nordul Poloniei, peste Rusia, până pe ţărmurile Pacificului.
În toate ţările Europei estice situate la vest de arealul principal cuibăreşte sporadic şi în număr
mic. Totalul populaţiei europene: cca. 1000 de perechi clocitoare. Nu există date actuale care
să confirme cuibăritul acvilei ţipătoare mari în România. A fost dovedită cuibărind între anii
1914 şi 1928 în Transilvania, la Tâmăveni, Bahna, Sărăţeni şi Praid, între 1975 şi 1978, la
Gălăoaia (Răstoliţa) şi Reghin (MS). Exemplare adulte au mai fost observate, totuşi, în
perioada cuibăritului în judeţele Bacău, Harghita şi Mureş.
Habitat. Păduri mari situate în zone relativ umede, mai ales în lunci de râuri sau lângă
mlaştini, în zone deluroase; vânează în terenurile descoperite din jur, inclusiv în culturile
agricole.
Biologie. Pasăre de pasaj (în lunile III—IV, X-XI). Cuiburile erau situate pe arbori înalţi,
adânc în interiorul pădurilor. În migraţie trece rar, dar cu regularitate, mai ales prin Dobrogea.
Exemplare solitare sunt observate uneori şi iarna.
Ameninţări. Acvila ţipătoare mare nu tolerează prezenţa omului în apropierea cuibului,
părăsindu-1 în situaţia în care în vecinătate încep lucrări sau construcţii. Distrugerea
cuiburilor sau doar a ouălor, împuşcarea adulţilor, reprezintă alte cauze ale declinului
populaţiei din România, situată la limita vestică a arealului speciei.
Măsuri de protecţie. Protejată prin Legea 13 din 1993 prin care România ratifica Convenţia
de la Berna, Directiva Europeană 79/409/EEC, Natura 2000, Legea 13 din 1998 prin care
România a ratificat Convenţia de la Bonn, Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale
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protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului
cinegetic: “Vânarea interzisă”.
Măsuri de conservare. Menţinerea zonelor împădurite şi a celor umede, izolarea liniilor de
înaltă tensiune, pedepsirea drastică a celor care folosesc otrăvuri în cadavre de animale şi a
braconierilor constituie principalele măsuri de conservare pentru această specie.
În ceea ce privește datele istorice, Grupul Milvus raportează pentru anul 2006,
intervalul lunilor august-septembrie-octombrie 2 indivizi observați de pe Vf. Râioasa, Culmea
Pricopanului.
Specia a fost observată pe transectul dintre Rachelu și Revărsarea în luna sepctembrie
2012. În luna septembrie 2012 a fost observată specia pe transectul dintre Rachelu și
Revărsarea.
Tabel 11 Preferințele de habitat ale speciei Aquila clanga
Necesități de habitat
Habitatul de hrănire îl reprezintă zonele
deschise (pajiști, culturi agricole) și zonele
umede
7. Acvilă mică (Hieraaetus pennatus)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
Are capul şi ceafa cafenii roşietice, cu pete longitudinale, negricioase, pronunţate mai
ales spre frunte; spatele este cafeniu întunecat, coada, cafenie-deschis, cu dungi neclare.
Supraalarele mijlocii sunt, atât la faza întunecată, cât şi la cea deschisă, atât de deschise, încât
formează unt tipar specific în formă de „V”. Ventral este cafenie întunecat. Coapsele, tarsurile
şi tectricele inferioare ale cozii cafenii mai deschise decât restul corpului. Ochii sunt cafenii,
cu un cerc de pene întunecate în jur ; ciocul, albăstrui la bază, negru la vârf. Tinerii au nuanţe
mai deschise. Capul este roşu, negrul de pe frunte, mai pronunţat. Tectricele superioare ale
aripilor şi penele codale sunt mai deschise. Ventral are culoarea cafelei cu lapte, cu ,,săgeţi"
mai mult sau mai puţin late. Dungile cozii sunt puţin distincte.
Este răspândită în special în ţările din jurul Mediteranei. La noi este oaspete de vară,
din martie până în noiembrie. Uneori stă şi peste iarnă, în pădurile de şes şi deal, rar în cele de
munte.
Acvila mică este o specie cu statut de conservare la nivel european nefavorabil (SPEC
3: rară), cu un efectiv estimat la 4.000-8.500 de perechi. Răspândită în Franţa, Polonia,
Slovacia, Ungaria, Spania, Portugalia, Grecia, Albania, fosta Iugoslavie, Bulgaria, România,
Rusia, Belarus, Ucraina, Moldova, Turcia. În România efectivul este în jur de 30-80 de
perechi, într-o diminuare dramatică.
Habitat. Pasăre tipică de pădure. Preferă luncile, arboretele bogate şi şleauri de câmpie sau
deal, cu copaci mari şi coroane bogate, situate în vecinătatea unor terenuri descoperite,
cultivate sau necultivate.
Biologie. Oaspete de vară (lunile III-X) şi pasăre de pasaj. Se reproduce în lunile IV-VI.
Depune 1-2 ouă. Se hrăneşte cu păsări şi mamifere de câmpie.
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Ameninţări. Aceleaşi ca în cazul altor specii de răpitoare. Împuşcare, degradarea habitatelor
de cuibărit din luncile râurilor mari de la câmpie.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3). Este considerată critic periclitată în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Managementul durabil al zonelor forestiere, împiedicarea
braconajului, practicarea unei agriculturi extensive în locurile de hrănire sunt principalele
măsuri de conservare ale speciei.
În ceea ce privește datele istorice, Grupul Milvus raportează pentru anul 2006,
intervalul lunilor august-septembrie-octombrie 49 de indivizi observați de pe Vf. Râioasa,
Culmea Pricopanului. De asemenea au fost estimate 6-8 perechi cuibătoare în arealul ce
cuprinde parcul național.
În lunile aprilie și mai ale anului 2012, în cadrul ariei protejate au fost observați
indivizi ai speciei pe Culmea Pricopanului în apropiere de Vârful Sulucul Mare. În luna
aprilie există semnalări ale speciei în urumătoarele locații: pe interfluviul de lângă valea
Porcăreții – sectorul mijlociu, pe Valea Covandria – sectorul inferior, pe interfluviul estic al
Văii Covandria, la nord-est de Creasta Peiopcea, la est de culmea Dealul Mare, la est de
localitatea Greci și pe transectul din Rachelu și Revărsarea, la nord de Tichilești.
În lunile iunie și iulie specia a fost observată pe Dealul Pricopanului, la sud și est de
Dealul Îmbulzita, la intersecția dintre drumul județean 22D și drumul comunal spre localitatea
Greci, pe Valea Coslug, pe Valea lui Jug, la vest de Dealul Banului – la șosea, la nord de
localitatea Cerna și la vest de Valea Teilor. În comparație cu datele raportate de Grupul
Milvus, în urma observațiilor din intervalul 2011-2013 se estimează că ar exista 9-10 perechi
și astfel o tendință de ușoară creștere.
Tabel 12 Preferințele de habitat pentru specia Hieraaetus pennatus
Necesități de habitat
Criteriul de selecție
Bibliografie
Habitate deschise in
Martinez et al., 2007
apropiere/limitrofe
pădurilor cu arbori
bătrâni
Cuibărește în pădurile
compacte, cu arbori
bătrâni
Se hrănește pe pajiști,
terenuri agricole
apropierea de drumurile zonă tampon de 1 km
estimare personală
de acces
apropierea de localități
zonă tampon de 1 km
estimare personală
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8. Șerpar (Circaetus gallicus)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
Dorsal este cafeniu întunecat, pe aripi cu dungi fine, transversale, negre. Coada este
cafenie cu trei dungi late, transversale, negre. Fruntea şi obrajii alburii cu dungi fine,
longitudinale, cafenii. Regiunea pieptului şi guşa, cafenii deschis; în rest, partea ventrală este
albă, cu câteva pete cafenii deschis, dispuse transversal. Ochii sunt galbeni, ciocul negru –
albăstrui iar ceara şi picioarele, cu tarsurile descoperite, cafenii – deschis.
Este răspândit în regiunea palearctică, cu excepţia părţilor nordice, ajungând până în
vestul Indiei. În ţara noastră este oaspete de vară, din martie până în octombrie, dar şi în pasaj.
Trăieşte în ţinuturi deschise, la marginea pădurilor, întâlnit mai ales în Dobrogea.
Şerparul este o specie cu statut de conservare în Europa nefavorabil (SPEC 3: rar). Aria sa de
răspândire s-a redus treptat, ca urmare a restrângerii biocenozelor trofice în urma schimbărilor
intervenite în practica agricolă şi în modul de utilizare a terenurilor. Populaţia clocitoare
europeană este estimată la 7500-11500 de perechi. Şi în România specia a devenit sporadică,
rară, cu un efectiv incert, probabil în jur de 150 de perechi clocitoare în toată ţara.
Habitat. Păduri de diferite esenţe, în alternanţă cu terenuri deschise, însorite, cultivate sau
necultivate, cu pajişti sau tufărişuri; în general în ecosisteme caracterizate printr-o largă
heterogenitate din punct de vedere structural şi al utilizării terenurilor, în care reptilele sunt
abundente. Trăieşte de preferinţă în zona colinară sau montană joasă.
Biologie. Oaspete de vară (în lunile III-X) şi specie de pasaj. Se reproduce în lunile IV-VII.
Cuibul (în fiecare an altul) este construit în arbori înalţi, uşor accesibili pentru pasăre (la
lizieră, în rarişti). Sporul populaţional este redus, femela depunând un singur ou, iar
maturitatea sexuală este atinsă de abia la 3 ani. Se hrăneşte cu amfibieni şi reptile.
Ameninţări. În perioada interbelică s-a înregistrat un regres populaţional datorită împuşcării,
capturării cu capcane, distrugerii cuiburilor şi ouălor, ingerarea de pesticide. Alte cauze ar fi
abandonarea agriculturii tradiţionale şi apariţia monoculturilor în care abundenţa hranei este
restrânsă, desţelenirea pajiştilor natural şi transformarea lor în terenuri arabile, degradarea
fâneţelor şi păşunilor, coliziunea cu firele electrice de înaltă tensiune.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3). Este considerată vulnerabilă în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Împiedicare defrişării iraţionale a pădurilor, practicarea agriculturii
extensive şi înăsprirea pedepselor pentru braconaj sunt principalele măsuri de conservare ale
speciei.
În ceea ce privește datele istorice, Grupul Milvus raportează pentru anul 2006,
intervalul lunilor august-septembrie-octombrie 81 de indivizi observați de pe Vf. Râioasa,
Culmea Pricopanului. De asemenea au fost estimate 5-7 perechi cuibătoare în arealul ce
cuprinde parcul național.
Indivizi ai speciei au fost identificați în cadrul ariei protejate la sud de Vărful Pietrosul
Mare, în luna aprilie 2013 și la vest de Dealul Moroianu în luna mai 2013. În comparație cu
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datele Grupului Milvus în cadrul ariei protejate sunt estimate aproximativ 2 perechi, existând
astfel o tendință de scădere.
Tabel 13 Preferințele de habitat pentru specia Circaetus gallicus
Necesități de habitat
Criteriul de selecție
Bibliografie
Habitate deschise in
BAKALOUDIS et al.,
apropiere/limitrofe
1998
padurilor
Se hrănește pe terenurile
deschise (pajişti, culturi
agricole, stâncării) care
alternează cu pădurile sau
sunt învecinate acestora
Cuibărește în păduri

Zone cu stâncarii
Habitate Natura 2000 (Corine)
susceptibile de a fi ocupate:

Densitate

2180 (Cor.16.29)
4030 (Cor. 31.2)
4060 (Cor. 31.4)
6210 (Cor. 34.31 - 34.34)
9150 (Cor. 41.16)
9180* (Cor. 41.4)
Medie 20,3 kmp/pair (5,8 kmp/per – 23,3
kmp/per)

apropierea de drumurile zonă tampon de 1 km
de acces
apropierea de localități
zonă tampon de 1 km

BAKALOUDIS et al.,
1998
Aut. Necunoscut

VELEVSKI, 2008

estimare personală
estimare personală

9. Șorecar mare (Buteo rufinus)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
Este mare, cu aripile lungi. Cap de culoare deschisă, la fel marginea frontală a aripii.
Partea ventrală deschisă la culoare, mai întunecată spre partea ei posterioară. La adult, coada
este crem – ruginie, foarte deschisă, putând părea albă, iar la tânăr maro – gri deschis, dungată
la vârf.
Este răspândit din subregiunea mediteraneană până în centrul Asiei. În expansiune în
sud – estul Europei. La noi, prezent, mai ales, în Dobrogea.
Şorecarul mare este considerat o specie vulnerabilă (SPEC 3) în Europa, cu toate că în
sud-estul continentului se află într-o creştere populaţională importantă. Totalul populaţiei
europene este estimat la 2700-6000 de perechi. În România, a fost considerat până în urmă cu
20-25 de ani pasăre de pasaj. În jurul anului 1990, specia a început să cuibărească şi în ţara
noastră. Populaţia actuală clocitoare în Dobrogea este estimată la 10-30 de perechi.
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Habitat. Zone largi de câmpie sau de coline, în terenuri aride cu vegetaţie de stepă, dar şi cu
pâlcuri de arbori sau abrupturi stâncoase. Existenţa unei bogate faune terestre de rozătoare
(inclusiv popândăi) este esenţială pentru prezenţa şorecarului mare.
Biologie. Oaspete de vară (lunile III-X) şi pasăre de pasaj, mai ales în Dobrogea. Rămâne rar
peste iarnă. Cuibul este aşezat de obicei pe stâncării, mai ales în arbori, iar uneori pe stâlpii
liniilor electrice de înaltă tensiune.
Ameninţări. Pierderea habitatelor de reproducere. Este de presupus că climatul cald care se
înregistrează în ultimii ani în Dobrogea este favorabil reproducerii speciei, cu condiţia
menţinerii habitatului.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3). Este considerată vulnerabilă în Lista Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Împiedicarea reducerii suprafeţelor de stepă, încurajarea agriculturii
tradiţionale, interzicerea exploatărilor de material stâncos din zonele de cuibărit sunt
principalele
măsuri de conservare ale speciei.
În ceea ce privește semnalările istorice, în cadrul Raportului de activitate al Grupului
Milvus (2007) sunt raportați pentru anul 2006, intervalul lunilor august-septembrie-octombrie
21 indivizi, observați de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului. De asemenea au fost estimate
20-25 perechi cuibătoare în arealul ce cuprinde parcul național.
Specia Buteo rufinus a fost identificată în cadrul ariei protejate în rumătoarele locații:
în luna aprilie 2012 a fost observată pe Culmea Pricopanului, în apropiere de Vârful Sulucul
Mare, în luna iunie 2012 la intersecţia dintre drumul judeţean şi şoseaua spre localitatea
Greci, în luna septembrie 2012 pe Culmea Pricopanului, în apropiere de Vârful Sulucul Mare.
În luna aprilie 2013 indivizi ai speciei au fost semnalați pe pe transectul dintre Rachelu și
Revărsarea la nord de Tichilești, la vest de Munții Cheii, la vest de Dealul Pricopanului, pe
Dealul Țuțuiatu și la intrarea pe Valea Dârcova. În luna iunie a anului 2013 pe Dealul
Pricopanului, la sud-est de Dealul Sulucului, la nord de Lacul Slatina, la nord de Dealul
Țuțuiatu, în sectorul superior al Văii Racova, Fântâna Crucele, la intrarea pe Valea lui Jug, la
vest de Culmea Priopcea și la nord de localitatea Cerna. În luna iulie 2013 specia a fost
observată în următoarele locații: la sud de Dealul Arheuziu, pe drumul dintre localităţile
Mircea Vodă şi Cerna la vest de colina Dălchii şi pe vârful situate la sud de Dealul Crapcea.
În urma observațiilor au fostestimate 15-18 perechi astfel cu o ușoară tendință de scădere.
Tabel 14 Preferințele de habitat pentru specia Buteo rufinus
Necesități de habitat
Criteriul de selecție
Bibliografie
Habitate deschise cu
Evita padurile dese
Hosseini-Zavarei et al.,
stancarii sau in apropiere
2008; Kassinis, 2008
de paduri
Cuibărește în zone
stancoase
Se hrănește în zonele
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deschise (pajisti, culturi
agricole)
Densitate
apropierea de localități

1 pereche/4,9-9,8 kmp
zonă tampon de 1 km

Kassinis, 2008
estimare personală

10. Uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
Se aseamănă cu uliul păsărar. Are aripile mai înguste şi mai ascuţite, coada uşor mai
scurtă. Vârful negru al aripii este caracteristic. Penele centrale ale cozii nu sunt barate. Femela
şi juvenilul au o dungă mediană subţire întunecată, sub cioc.Laturile capului isunt uniform gri.
Picioarele sunt relativ scurte. Partea de dedesubt a aripii pare albicioasă. Masculul este
albastru-gri deasupra, juvenilii şi femelele, cafenii. Dedesubt, corpul este dungat transversal,
roşcat. Juvenilii au dungi longitudinale cafenii.
Cuibăreşte în ţinuturi joase, în pădurii luminoase. Iernează în Delta Nilului şi în
Peninsula Arabia.
Uliul cu picioare scurte are statutul SPEC 2 în Europa. Areal restrâns aproape exclusiv
european: SE continentului, Ucraina, Rusia, NV Kazakhstanului; în plus Turcia şi Iranul de N.
Populaţia este estimată la 3600-5800 perechi (dintre care 90% se află în Rusia, Ucraina şi
Grecia), dar probabil că numărul real este mult mai mare (între 44 şi 49 mii de exemplare
migratoare se observă în Israel). În România, populaţia nu este elucidată, tocmai din cauza
posibilei confuzii cu uliul păsărar. Pe parcursul anilor au fost notate observaţii în sezonul de
cuibărit, în diferite puncte din Banat, centrul Ardealului, Muntenia, dar mai ales în Dobrogea
(Babadag, Hagieni, Băneasa - aici exemplare ad. şi juv. sunt consemnate cu regularitate de
omitologi români şi străini). În Bucureşti, specia a cuibărit în Grădina Botanică în anii 195254.
Habitat. Păduri de foioase cu rarişti şi luminişuri, arborete mici, dumbrăvi, parcuri mari, deci,
în general, o alternanţă de vegetaţie arborescentă şi pajişti sau culturi agricole, în ţinuturi de
câmpie sau de dealuri joase. Evită pădurile mari şi dense, de deal şi munte, populate, în
general, de uliul păsărar.
Biologie. Oaspete de vară (în lunile IV-IX), probabil şi pasăre de pasaj (în Dobrogea).
Reproducere în lunile V—VI. Cuibăreşte în copaci, deseori la 5-10 m înălţime; cuibul este
căptuşit cu frunze verzi.
Ameninţări. Pierderea habitatelor de reproducere, cauzată de impactul uman.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3).
Măsuri de conservare. Menţinerea habitatelor din actualele zone împădurite şi păstrarea
zonelor de linişte în preajma cuiburilor constituie principalele măsuri de conservare ale
speciei.
În ceea ce privește semnalările istorice, în cadrul Raportului de activitate al Grupului
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Milvus (2007) sunt raportați pentru anul 2006, intervalul lunilor august-septembrie-octombrie
65 indivizi, observați de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului. De asemenea au fost estimate
10-15 perechi cuibătoare în arealul ce cuprinde parcul național.
Specia Accipiter brevis a fost observată în luna septembrie 2012 pe transectul dintre
localităţile Rachelu şi Revărsarea, în luna aprilie 2013 în apropiere de Lacul Crapina, în luna
iunie 2013. În comparație cu datele raportate de Grupul Milvus (2007), populația este estimată
în prezent la 7-10 perechi.
Tabel 15 Preferințele de habitat ale speciei Accipiter brevipes
Necesități de habitat
Habitatul de hrănire îl reprezintă zonele
deschise zonele deschise, invecinate habitatului
de cuibărire
Cuibărește în păduri de foioase cu rarişti şi
luminişuri, arborete mici (în general, o
alternanţă de vegetaţie arborescentă şi pajişti
sau culturi agricole)
11. Erete vânăt (Circus cyaneus)
Ord. Accipitriformes
Fam. Accipitridae
Sexele au dimorfism pronunţat. Femela adultă are spatele cafeniu – roşcat, o dungă
albă deasupra ochiului, penajul de la ceafă şi tectricele superioare ale aripilor, cu marginile
galbene – roşii. Coada are dungi alternative, cafenii şi roşietice. Ventral este roşiatică cu pete
cafenii, longitudinale. Masculul adult are spatele cenuşiu deschis şi abdomenul alb. Guşa are
raze cafenii şi albe. Coada are câteva dungi transversale, întunecate. Irisul, ceara şi picioarele
sunt galbene – portocalii. Ciocul este negru. Tinerii sunt asemănători cu femela.
Cuibăreşte în regiuni deschise, mlăştinoase, plantaţii tinere de conifere din jumătatea
nordică a Europei şi Asia de nord – vest. La noi apare în migraţie şi iarna, pe pajişti, terenuri
arabile şi mlaştini. Zbor asemănător cu al eretelui de stuf.
Eretele vânăt este o specie cu o populaţie relativ stabilă, nelistată în lista roşie naţională. În
Europa, specia este inclusă în categoria Non-SPEC: sigură. În Europa, este răspândit din
Portugalia, Spania şi Franţa, până în Rusia, în general, aria principală de răspândire trecând
prin toate ţările de la nord de paralela 500. În România este oaspete de iarnă. Efectiv
european: cca. 20000 de perechi, inclusiv Rusia.
Habitat. Preferă terenurile deschise, cu vegetaţie puţin înaltă cum este tundra, dar şi câmpuri
agricole şi zone mlăştinoase.
Biologie. Oaspete de iarnă la noi în ţară. Păsările de la noi cuibăresc în nord-estul Europei.
Cuibul este plasat pe sol, printre ierburi. Depune 3-6 ouă pe care le cloceşte 29 -31 de zile.
Numai femela cloceşte, masculul aducând hrană la cuib. Prada preferată este constituită din
rozătoare, dar şi iepuri mici.
Ameninţări. Vânătoarea ilegală a acestor păsări a constituit principalul factor de declin al
populaţiei, atât în zonele de cuibărit cât şi în cele de iernat. La noi în ţară a suferit
repercusiuni ca toate răpitoarele. O altă cauză a declinului îl constituie pierderea habitatelor în
37

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de
management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

zonele de cuibărit datorate agriculturii intense (specie foarte sensibilă datorită cuibăritului pe
sol), folosirii pesticidelor s.a.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3).
Măsuri de conservare. Conservarea speciei necesită refacerea zonelor umede, reducerea
cantităţii de pesticide folosite în activităţile agricole şi pedepsirea mai aspră a braconajului.
În ceea ce privește datele istorice, conform Raportului de activitate realizat de Grupul
Milvus (2007), în anul 2006, în intervalul lunilor august-septembrie-octombrie au fost
observați 68 de indivizi de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului.
În luna ianuarie a anului 2012 a fost observată o femelă la vest de Dealul Pricopanului
iar în luna martie tot o femelă pe malul vestic al Lacului Sărat. Tot în aceasta perioadă a fost
observată specia pe transectul Rachelu-Revărsarea, la intrarea în pădure spre localitatea Nifon
și pe culmea Pricopanului (mascul).
În aprilie 2013 indivizi ai speciei au fost observati la vest de Vf. Pietrosul Mic și nordvest de Vf. Greci, pe transectul dintre localităţile Rachelu şi Revărsarea, la nord de Tichilești
și la est de Dealul Banului..
Tabel 16 Preferințele de habitat ale speciei Circus cyaneus
Necesități de habitat
Habitatul de hrănire în timpul iernii il
reprezinta pajiștile (cu sau fără mărăcinișuri) și
terenurile agricole, până în apropierea
localităților
Nu cuibărește în zonă
12. Şoim dunărean (Falco cherrug)
Ord. Accipitriformes
Fam. Falconidae
În Europa are statut de conservare nefavorabil, fiind catalogat SPEC 1 (En, după
IUCN 2004). Este răspândit din Europa central-estică, peste sudul Rusiei până în E Chinei şi
N Indiei. În Europa cuibăresc cca. 350-500 perechi (Ucraina, 120-150; Rusia, 150; Ungaria,
80; Bulgaria, 20-40). Populaţia europeană a suferit un declin pronunţat în ultima jumătate de
secol, în paralel cu o reducere a arealului. Cuibărea în mod constant în delta şi lunca Dunării,
precum şi în câmpia din sudul ţării şi chiar în Banat. În perioada postbelică, câteva perechi au
continuat să cuibărească în deltă, până în urmă cu cca. 10 ani. În anul 1996 un cuib de şoim
dunărean a fost găsit în stâncăriile Munţilor Măcinului de către un entomolog elveţian.
Cuibăritul a fost reconfirmat în anii următori (1997-2000) în acelaşi loc de mai mulţi
observatori.
Habitat. Arborete de câmpie, păduri de luncă, deseori lângă ape; stâncării din zona de
câmpie. Preferă ţinuturile stepice, mai ales cele necultivate, acolo unde există mulţi popândăi
(hrana sa de predilecţie).
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Biologie. Specie sedentar-migratoare. Ponta este depusă pe poliţe de stânci sau în vechi
cuiburi de ciori, stârci sau de alte răpitoare, chiar de codalb (deci în arbori). Reproducere în
lunile IV-VI.
Ameninţări. Distrugerea sau diminuarea habitatului specific - stepa, implicit a principalei
sale hrane: popândăii. Deranjarea cuiburilor (în deltă) sau distrugerea/colectarea ouălor sau a
puilor şi împuşcarea.
Măsuri de protecţie. Protejată prin Legea 13 din 1993 prin care România ratifică Convenţia
de la Berna, Directiva Europeană 79/409/EEC, Natura 2000, Legea 13 din 1998 prin care
România a ratificat Convenţia de la Bonn, Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului
cinegetic: “Vânarea interzisă”.
Măsuri de conservare. Înăsprirea pedepselor pentru vânătoarea (capturarea) ilegală a
păsărilor şi jefuirea cuiburilor, împiedicarea degradării habitatelor şi practicarea agriculturii
bio- sau eco- în zonele de cuibărire şi hrănire, precum şi amplasarea de cuiburi artificiale
constituie măsuri principale de conservare a speciei.
În ceea ce privește semnalările istorice, în cadrul Raportului de activitate al Grupului
Milvus (2007) sunt raportați pentru anul 2006, intervalul lunilor august-septembrie-octombrie
1 individ, observat de pe Vf. Râioasa, Culmea Pricopanului. De asemenea au fost estimate 2-3
perechi cuibătoare în arealul ce cuprinde parcul național.
Tabel 17 Preferințele de habitat pentru specia Falco cherrug
Necesități de habitat
Criteriul de selecție
Bibliografie
Terenuri deschise cu
Ragyov et al., 2009
stâncării sau arbori
razleti
Habitatul de hrănire îl
reprezintă pereții
stâncoși și liniile de
stâlpi de curent electric
de înaltă tensiune
Cuibărește pe terenurile
agricole din apropiere
(până la 3-4 km)
Special pt cuibărit
zonele traversate de linii de inalta
Ragyov et al., 2009
tensiune
Factori limitativ Ragyov et al., 2009
pasunatul
apropierea de drumurile zonă tampon de 1 km
de acces
apropierea de localități
zonă tampon de 1 km

Ragyov et al., 2009
Ragyov et al., 2009
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13. Şoim de iarnă (Falco columbarius)
Ord. Accipitriformes
Fam. Falconidae
Masculul are partea superioară albăstruie, fiind roşcat pe piept şi cu stropi
longitudinali. Femela are regiunea cefei albicioasă – gălbuie. Spatele este cenuşiu – cafeniu.
Partea ventrală este albicioasă.
Trăieşte în regiunile nordice ale Palearcticii şi Nearcticii. La noi subspecia Falco c.
regulus este oaspete de iarnă, din octombrie până în aprilie, frecvent în zona Carpaţilor,
preferând ţinuturile mlăştinoase şi turbăriile. În timpul pasajului de primăvară şi toamnă apare
în număr mare în deltă, mai rar în alte regiuni.
În Europa, şoimul de iarnă are statut de conservare favorabil (Non-SPEC). Este
răspândit în Islanda, Insulele Feroe, Irlanda, Marea Britanie, nordul Europei, centrul, estul şi
sud-estul Rusiei europene, centrul Siberiei până în America de Nord. Populaţia europeană este
estimată la 40000-50000 de perechi, majoritatea fiind în Rusia.
Habitat. Preferă zonele deschise, presărate cu vegetaţie arbustivă şi arborescentă de pe
câmpii, dealuri dar şi din ţinuturile mai înalte.
Biologie. Oaspete de iarnă şi de pasaj, din octombrie până în aprilie.
Ameninţări. Vânătoarea ilegală, folosirea pesticidelor ş.a.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II),
Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi 197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 –
vânătoarea interzisă).
Măsuri de conservare. Menţinerea habitatelor favorabile speciei şi practicarea unei
agriculturi fără pesticide sunt principalele măsuri de conservare a speciei.
În ceea ce privește semnalările istorice, Grupul Milvus (2007) raportează pentru anul
2006, intervalul lunilor august-septembrie-octombrie 3 indivizi, observați de pe Vf. Râioasa,
Culmea Pricopanului.
În cadrul ariei protejate, specia a fost observată în nordul crestei Priopcea, în luna
ianuarie 2012.
Tabel 18 Preferințele de habitat ale speciei Falco columbarius
Necesități de habitat
Habitatul de hrănire în timpul iernii și în pasaj
îl reprezintă zonele deschise cu mărăcinișuri și
pâlcuri de copaci, în păduri rare și la lizierele
pădurilor
14. Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)
Ord. Charadriiformes
Fam. Burhinidae
Coloritul penajului este cafeniu cu dunguliţe întunecate. Aripile sunt negricioase.
Ochii sunt galbeni şi mari, datorită activităţii nocturne.
Pasăre de vară, care cuibăreşte, mai ales, în Dobrogea, pe câmpii nisipoase sau pietroase.
Iernează în Africa tropicală de est şi în sudul Arabiei.
În Europa, pasărea ogorului are statut de conservare nefavorabil (SPEC 3 :
vulnerabilă). Cuibăreşte în jumătatea sudică a Europei, cu precădere în ţinuturile din jurul
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Mediteranei (inclusiv insule: Sardinia, Sicilia) şi a Mării Negre. Evaluarea efectivelor este
dificilă şi de aceea foarte aproximativă (în Europa în afara Rusiei, există cca. 30.000-50.000
perechi, dintre care 90% în Spania, Portugalia şi Franţa). Greu de estimat, probabil în jur de
200-400 perechi clocitoare, dintre care cel puţin 80% se află în Dobrogea.
Habitat. Câmpuri aride, stepe necultivate (preferă stepa cu Euphorbia) adesea pe sol nisipos
(grinduri, dune de nisip, litoralul mării) sau pe prundişuri (ţărmuri de ape, insule); mai rar în
culturi agricole cu plante scunde (sfecla de zahăr, cartof) sau nu foarte dese (porumb, floareasoarelui).
Biologie. Pasăre migratoare sau sedentară. Cuibăreşte în principal în Dobrogea, inclusiv în
terenurile aride de pe grindurile Deltei. În ultimii ani a mai fost semnalată în perioada
cuibăritului, în Lunca Oltului.
Pasărea ogorului a dispărut din sudul Banatului (a cuibărit în anul 1905 la Moldova Veche, pe
un ostrov al Dunării, cf. Linţia, 1955) şi din Bărăgan (unde exista în urmă cu mai multe
decenii, cf. Cătuneanu, 1954). Exemplare eratice au fost identificate în interiorul ţării.
Ameninţări. Principala cauză a declinului speciei o constituie restrângerea stepelor, a
pajiştilor naturale, a desţelenirii şi transformării lor în terenuri agricole, păşunatul, irigatul.
Măsuri de protecţie. Protejată prin Legea nr. 13/1993 (Convenţia Berna, anexa II), Legea
13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 79/409 EEC, Legea 407/2006 şi
197/2007 – Legea vânătorii (anexa 2 – vânarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3). Conservarea habitatelor stepice în cadrul siturilor reţelei ecologice Natura 2000 poate avea
efecte favorabile şi asupra speciei Burhinus oedicnemus. Este considerată periclitată în Lista
Roşie naţională.
Măsuri de conservare. Menţinerea păşunilor şi practicarea agriculturii fără utilizarea
pesticidelor sunt principalele măsuri de conservare a speciei.
Accesând datele istorice raportate de Grupul Milvus (2007), în anul 2006, intervalul mai-iunie
au fost realizate următoarele observații: au fost identificate 3 perechi ale speciei la Greci, 3 la
nord-est de Cerna, 1 pereche la sud-est de Cerna, 2 perechi pe Dealul Bujorului și 2 la cariera
Greci.
În luna iunie 2012, indivizi ai speciei au fost observați la nord și est de Pietrele Mariei
și la est de Dealul Vulpilor. În aprilie 2013, specia a fost observată la sud-est de Dealul
Pietrele Mariei. Comparativ cu datele raportate de Grupul Milvus popoluația este estimată la
6-8 perechi/aria protejată.
Tabel 19 Preferințele de habitat pentru specia Burhinus oedicnemus
Necesități de habitat
Criteriul de selecție
Bibliografie
Cuibarește
și
se
hrănește în stepe aride,
adesea pe sol nisipos
sau pietros, rar în
culturi agricole nu
foarte scunde sau dese
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pășuni semi-naturale

30 hectare de teritoriu de hrănire

teren arabil

teren arabil ce are cel puțin 30 Thompson (2004),
ha de pășune în apropiere
Green and Taylor (1995);

pantă

panta mai mică de 15o

Thompson (2004)

de zonă tampon de 1 km

Thompson (2004)

apropierea
drumurile de acces

apropierea de localități

zonă tampon de 1 km

mărimea minimă a unui 30 hectare
teritoriu

Thompson (2004),
Green and Taylor (1995);

estimare personală
Thompson (2004), Green
and Taylor (1995);

15. Caprimulg (Caprimulgus europaeus)
Ord. Caprimulgiformes
Fam. Caprimulgidae
Este cenuşiu-brun cu ruginiu, cu o pată albă pe guşă. Pe cap şi pe spate are dungi
negre, de asemenea ventral. Cap lat, cioc scurt, gura foarte mare, ochii mari, negri. Picioarele
sunt scurte, aripile şi coada lungi. Vârful celor două rectrice externe este alb.
Este răspândit în crânguri, păduri cu poieni, liziere, însă preferă locurile cu copaci seculari.
Pleacă iarna în estul şi sudul Africii.
În Europa, are statut de conservare nefavorabil (SPEC 2). Este distribuit în toată
Europa, efectivul total fiind între 200000 şi 600000 de perechi. La noi, 2000-6000 de perechi.
Habitat. Păduri rare de pin, tufişuri rare şi luminişuri, păduri mixte şi de amestec, cu poieni,
îndeosebi în zone nisipoase.
Biologie. Este oaspete de vară şi de pasaj, din mai până în septembrie. Cuibăreşte pe sol, întro adâncitură. Depune două ouă, eliptice, cu luciu moderat, alb-lăptos, sau smântâniu, punctate
şi pătate neuniform cu maro-gălbui sau maro închis. Se hrăneşte cu insecte.
Ameninţări. Degradarea habitatelor şi folosirea pe scară largă a pesticidelor.
Măsuri de protecţie. Protejată prin Legea 13 din 1993 prin care România ratifică Convenţia
de la Berna, Directiva Europeana 79/409/EEC, Natura 2000, Legea 13 din 1998 prin care
România a ratificat Convenţia de la Bonn, Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului
cinegetic: “Vânarea interzisă”.
Măsuri de conservare. Reducerea folosirii pesticidelor în agricultură şi exploatarea raţională
a pajiştilor şi pădurilor contribuie la conservarea speciei.
În luna aprilie 2013, specia a fost observată la nord est și nord de Dealul Țuțuiatu.
Tabel 20 Preferințele de habitat pentru specia Caprimulgus europaeus
Necesități de habitat
Criteriul de selecție
Bibliografie
Tufarisuri, livezi,
Sierro et al., 2001
luminisuri/ în padure
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Cuibărește și se
hrănește în păduri rare,
luminişuri și tufişuri
rare
plantații
plantații mai tinere de 20 ani
apropierea de drumurile zonă tampon de 1 km
de acces
apropierea de localități
zonă tampon de 1 km

Conway 2005
estimare personală
estimare personală

16. Dumbrăveanca ( Coracias garrulus)
Ord. Coraciiformes
Fam. Coraciidae
Coloritul corpului este o combinaţie de verde cu albastru iar spatele cafeniu. Ochii
sunt cafenii, ciocul negru, picioarele galbene – întunecat – murdar.
Este răspândită în ţinuturile palearctice europene până în vestul Siberiei. La noi este
oaspete de vară, din aprilie până în noiembrie, mai mult prin dumbrăvi şi pe la marginea
pădurilor. Iernează în Africa ori în nord-vestul Indiei.
În Europa, are statut de conservare nefavorabil (SPEC 2). Este răspândită în principal în
Peninsula Iberică (6600 perechi) şi estul Europei, din Balcani până în Ucraina, Belarus şi
Rusia (cca. 42000 de perechi). În ţara noastră, efectivul ei este de 2000-3500 de perechi. Este
prezentă în regiunea de câmpie, frecventă în Dobrogea. Nu cuibăreşte în Transilvania.
Habitat. Trăieşte prin păduri luminoase din ţinuturi joase, însorite, dar şi în terenuri deschise,
cu arbori izolaţi.
Biologie. Îşi instalează cuibul în scorburi, în găuri din maluri, sau în crăpături din ziduri.
Acesta este o adâncitură necăptuşită sau o grămadă de diferite plante, pene etc. Depune 4-5
ouă de culoare albicioasă, din mai până în iunie. Incubaţia durează 18-19 zile. Se hrăneşte cu
diferite nevertebrate mai mari, dar poate consuma şi broaşte şi şoareci. Uneori, mănâncă dude,
mure etc.
Ameninţări. Degradarea habitatelor şi reducerea locurilor de cuibărit, vânătoarea ilegală în
ţările mediteraneene şi în Oman, folosirea pe scară largă a pesticidelor.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Legea 13/1998 (Convenţia Bonn, anexa II), Directiva Păsări 2009/147/EC, Legile 407/2006 şi
197/2007 (Legea vânătorii, anexa 2 – vânătoarea interzisă), OUG 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa
3).
Măsuri de conservare. Menţinerea habitatelor actuale, a arborilor scorburoşi şi eliminarea
folosirii pesticidelor în agricultură în zonele de hrănire, precum şi împiedicarea braconajului
constituie măsuri importante de conservare a speciei.
Conform datelor istorice ale Grupului Miluvs, în intervalul august-septembrieoctombrie 2007, a fost observat 1 individ.
Specia a fost observată în următoarele locații din aria protejată: în luna ianuarie 2012 a
fost observată pe Culmea Pricopanului, în apropiere de Vf. Sulucu Mare; în luna iunie 2012
au fost observați indivizi ai speciei la est de Dealul Mare, între localitățile Gărvan și Văcăreni,
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la sud de localitatea Măcin, pe drumul spre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, la sud-est de
localitatea Jijila, pe malul pârâului cu același nume. În anul 2013, în luna aprilie, specia a fost
observată la intrarea pe drumul de asfalt spre cetatea Troesmis, lângă Turbina eoliană de la
intarea în localitatea Măcin, lângă lacul Crapina, la ieșirea spre șosea de la Mănăstirea Izvorul
Tămăduirii și la intersecția dintre drumul județean și drumul communal spre localitatea Greci.
În luna iunie specia a fost observată la vest de Dealul Pricopanului, în apropiere de
Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, lângă Turbina eoliană de la intarea în localitatea Măcin și
lângă cariera de exploatare situate la nord de Mănăstirea Izvorul Tămăduirii. În luna iulie,
Coracias garrulus a fost observată la sud de localitatea Jijila, pe malul pârâului Jijila și la
nord de Dealul Sărăriei.
Populația este estimată în prezent la 50-80 de perechi.
Tabel 21 Preferințele de habitat ale speciei Coracias garrulus
Necesități de habitat
Habitatul de cuibărire constă în stepe, păduri
deschise, păşuni, culturi de slabă intensitate.
Distanţa dintre cuiburi: 70-200 m, excepţional
5-10 m. Cuibăreşte mai ales în scorburi, în
găuri din maluri, sau în crăpături din ziduri dar
foloseşte şi malurile nisipoase şi pereţii
argiloşi.
17. Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus)
Ord. Piciformes
Fam. Picidae
Are coloritul asemănător cu al precedentei, dar se deosebeşte prin lipsa primei linii
transversale, de unire, dintre frâu şi ceafă.
Răspândită în Peninsula Balcanică. Sub forma Dendrocopos s. balcanicus, este
întâlnită în toată ţara, ca sedentară, prin livezi şi vii, parcuri şi grădini, până la 700 – 800 m
altitudine.
Este specie sedentară, răspândită în toată ţara. Este specie cu statut conservativ
favorabil (SPEC 4). În Europa, este răspândită în Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria,
Grecia, Albania, fosta Iugoslavie, Bulgaria, România, Belarus, Ucraina, Moldova, Turcia etc.
Efectiv total: peste 150000 de perechi. În ţara noastră, 20000-40000 de perechi, mai ales în
interiorul şi în împrejurimile localităţilor.
Habitat. Habitatele tipice includ grădini, parcuri, livezi, plantaţii, cimitire, limite de sate, în
special cele cu arbori fructiferi. Teritoriile ocupate şi densităţile populaţiilor sunt mai mari
faţă de ale celorlalte ciocănitori, deoarece habitatele sunt deseori fragmentate.
Biologie. Ciocănitoarea de grădini este omnivoră şi poate fi descrisă ca nespecializată într-o
anumită dietă. Aceasta constă într-un amestec de insecte şi fructe, seminţe şi nuci. Proporţia
dintre hrana de natură animală şi cea vegetală poate fi egală. Insectele pot fi consumate ca
larve, pupe sau adulţi. Mai consumă păienjeni, afide, viermi ş.a. Este singura ciocănitoare din
Europa care îşi hrăneşte constant puii cu fructe. Perioada de reproducere începe din martie44
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aprilie, ambele sexe ajutând la construirea cuibului. Sunt depuse între 3 şi 7 ouă, la clocirea
cărora părinţii participă în egală măsură. Pe sezon este crescută doar o singură pontă.
Ameninţări. Distrugerea habitatelor, restrângerea resurselor trofice, folosirea insecticidelor.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Directiva Păsări 2009/147/EC, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa 3).
Măsuri de conservare. Menţinerea în bună stare a pădurilor, fără extragerea arborilor morţi
sau scorburoşi, păstrarea arborilor bătrâni în livezi şi plantarea de pomi în localităţi constituie
principalele măsuri de protecţie a acestei specii.
Specia a fost observată în anul 2012, luna aprilie pe transectul ce a avut ca punct de
plecare localitatea Luncavița. În anul 2013, luna aprilie, indivizi ai speciei au fost identificați
la vest de Vf. Greci, pe transectul dintre localitățile Revărsarea și Rachelu, la nord de
Tichilești (Lac Carpina) și la nord-vest de Vf. Greci (pe Vf. Cavalu).
În prezent populația este estimată la 30-50 de perechi.
Tabel 22 Preferințele de habitat ale speciei Dendrocopos syriacus
Necesități de habitat
În SE Europei, ocupă păduri de stejar şi
zăvoaie, zone cultivate, parcuri şi alei cu pomi.
În centrul Europei, a colonizat ţinuturi
deschise, conţinând copaci rari, linii de pomi,
livezi, grădini, parcuri, cimitire şi livezi. Specia
atinge cele mai mari densităţi în podgorii şi
livezi: 0,5-1 pereche la 100 ha.
În cadrul ROSPA0073 habitatele tipice de
cuibărire și hrănire includ grădini, livezi,
plantaţii, cimitire, paduri rare

18. Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)
Ord. Piciformes
Fam. Picidae
Penajul este o combinaţie de negru cu alb. Creştetul şi ceafa sunt roşii aprins. Spatele,
frâul, aripile şi coada negre. Penajul ventral este alb cu nuanţe galbene iar laturile corpului cu
linii longitudinale, înguste, negre. Ciocul este albastru – murdar.
Este răspândită din centrul Europei până în sud-vestul Asiei. Este sedentară, cu
migrări locale, urcând în Carpaţi ceva mai sus de 700 m. este întâlnită mai des în Câmpia
Dunării, preferând pădurile de foioase, rar pe cele de conifere. Toamna apare prin livezi.
În Europa, are statut de conservare favorabil, fiind catalogată ca Non-SPECE. Arealul
global se suprapune în mare parte peste Palearcticul de vest, cele mai estice populaţii fiind
găsite în Iran. Este o specie comună în habitatele potrivite din estul Franţei până în Rusia, în
principal în zonele temperat – continentale. Este absentă în Islanda, Irlanda, Marea Britanie şi
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Scandinavia, extinctă în Suedia şi Danemarca şi foarte rară în Norvegia. Efectivul european:
cca. 85000 de perechi. Efectivul din ţara noastră a fost estimat la 3.000 - 10.000 de perechi.
Habitat. În România specia este larg răspândită în pădurile regiunii de câmpie, mai ales în
cele de stejar, dar puţin numeroasă.
Biologie. Dieta ciocănitorii de stejar este formată în cea mai mare parte din insectele pe care
le găseşte pe scoarţa copacilor şi pe frunzele acestora. La acestea se adaugă viermi, larve,
artropode, afide şi furnici. Ponta este depusă la sfârşitul lui aprilie, începutul lui mai şi constă
în 4-8 oua albe şi eliptice. Incubarea este realizată de ambele sexe şi durează aproximativ
două săptămâni.
Ameninţări. Distrugerea habitatelor, restrângerea resurselor trofice, folosirea insecticidelor.
Măsuri de protecţie. Specia este protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice (anexa 3).
Măsuri de conservare. Menţinerea în bună stare a pădurilor de stejar şi carpen, fără
extragerea arborilor morţi sau scorburoşi, şi păstrarea liniştii în zonele de cuibărire constituie
principalele măsuri de protecţie a acestei specii.
Conform datelor istorice ale Grupului Miluvs, în intervalul august-septembrieoctombrie 2007 au fost observați 2 indivizi.
Specia a fost observată în luna aprilie a anului 2012 pe transectul ce a avut ca punct de
plecare localitatea Luncavița. În luna iunie 2012, specia a fost observată pe malul estic al
Lacului Baraj. În luna aprilie 2013, indivizi ai speciei au fost observați în următoarele locații:
pe transectul triunghi albastru cu începere de la Greci şi terminare la şoseaua Nifon-Luncaviţa
(continuare, pădure), mai exact pe Valea Pietrosului, pe transectul triunghi roşu cu începere
de la Greci (Valea Racova) şi terminare la şoseaua Nifon-Luncaviţa (Valea Curături) (arbori
scunzi cu tufişuri rare, pajişte şi bolovăniş), la nord-est şi sud-vest de Dealul Lupului, la nord
de Vf. La Jurnale (pe transect Nifon) și la sud de localitatea Nifon (pe transect lizieră
începând din punctul Nifon, pe lângă culturi de grâu şi porumb). Efectivul estimat în prezent
este de 100-150 de perechi.
Tabel 23 Preferințele de habitat ale speciei Dendrocopos medius
Necesități de habitat
Distribuţia sa corespunde în general cu cea a
carpenului Carpinus betulus. Habitatul de
cuibărire poate include alte specii (Fagus,
Ulmus, Fraxinus, Picea) în pădurile de
amestec, dar această ciocănitoare este în
principal o specialistă a pădurilor mature de
stejar. Densitate în Europa Centrală: 0,3-2,4
perechi/10ha, dar în majoritatea pădurilor de
stejar: cca. 1 pereche/10 ha. În Parcul
Bialowieza din Polonia, densităţi mai mari în
pădurile de stejar (0,8-1,2 perechi/10ha), decât
în cele de frasin şi arin (0,5-1 perechi/10ha).
Pădurile dominate de stejar din Cantabria au
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continut sub 0,2 perechi/10ha.
În cadrul ROSPA0073 habitatele tipice de
cuibărire și hrănire includ pădurile de foioase,
în special de stejar și carpen
19. Ciocârlie de pădure (Lullula arborea)
Ord. Passeriformes
Fam. Alaudidae
Are spatele sur – roşcat, cu reflexe roşietice şi cu pete longitudinale negre. Cele patru
rectrice externe albe sau gălbui la vârf. O dungă deschisă porneşte de la mandibulă, trece pe
deasupra ochiului şi înconjoară capul. Pe creştet are un mic moţ de pene. Caracteristică
speciei este o pată închisă, mărginită de un alb-crem, pe marginea anterioară a aripii.
Este răspândită în toată Europa. Subspecia L. a. arborea de la noi este sedentară prin
poienile din păduri. Subspecia L. a. flavescens este oaspete de vară semimigrator. Iernează în
sudul şi vestul Europei, în valea Nilului inferior şi în sud-vestul Asiei.
În Europa, are statut de conservare nefavorabil, fiind catalogată SPEC 2. Este
răspândită mai ales la sud de paralela de 600, distribuţia sa fiind destul de peticită. Efectiv
european: 1-2,5 milioane de perechi. În ţara noastră, este răspândită în ţinuturile de câmpie şi
de deal. Ajunge şi în goluri de munte. Efectivul este situat între 20000 şi 40000 de perechi.
Habitat. Cuibăreşte în păduri rare, de pin, mixte sau de frunze căzătoare, cu luminişuri, sau
pe lunci cu arbori şi tufişuri are.
Biologie. Este oaspete de vară, migratoare, uneori rămânând la noi şi iarna, fiind întâlnită de
prin februarie până prin decembrie. Cuibăreşte pe teren înierbat, într-o mică adâncitură.
Cuibul, în formă de cupă, este construit din ierburi şi muşchi şi este căptuşit cu ierburi fine şi
păr. Cele 3-5 ouă, depuse la sfârşitul lui martie, fusiforme, sunt verzui până la culoarea
nisipului, cu puncte maronii. Incubaţia ţine 12-14 zile. Mănâncă insecte şi felurite seminţe.
Ameninţări. Folosirea insecticidelor şi defrişarea pădurilor sunt principalele ameninţări la
adresa speciei.
Măsuri de protecţie. Protejată prin Directiva Europeana 79/409/EEC, Natura 2000, Legea
462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, Legea fondului cinegetic: “Vânarea interzisă”.
Măsuri de conservare. Menţinerea în bună stare a pădurilor de stejar şi carpen, fără
extragerea arborilor morţi sau scorburoşi, şi păstrarea liniştii în zonele de cuibărire constituie
principalele măsuri de protecţie a acestei specii.
Analizând datele istorice ale Grupului Miluvs, în intervalul august-septembrieoctombrie 2007 au fost observați 20 de indivizi ai speciei.
Lullula arborea a fost observată în septembrie 2012 pe transectul Niculițel-Valea
Teilor, în luna aprilie 2013 în următoarele locații: la nord de Dealul Ţuţuiatu, la vest şi est de
Munţii Cheii, pe culmea acestora, pe Dealul Pricopanului, la vest de Vf. Greci, pe Vf. Cavalu,
la nord-vest de Dealul Ţuţuiatu, la nord-vest de Dealul Moroianu, în sectorul superior al Văii
lui Jug (La Cozluc), la est și ves de Dealul Banului, la est de localitatea Hamcearca. În luna
mai 2013, indivizi ai speciei au lost localizați în următoarele puncte: pe transectul de lizieră
pe drum de pământ, pe lângă cultură de porumb, la est de culmea Pietrosu, în sectorul inferior
al Văii Vinului (la nord de Hamcearca) și lângă localitatea Hamcearca (partea estică). În luna
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iulie, specia a fost observată pe Valea Bordeiul Bratu. În prezent populația este estimată la
500-800 de perechi.
Tabel 24 Preferințele de habitat ale speciei Lullula arborea
Necesități de habitat
Cuibărește și se hrănește pe liziere de pădure,
rariști de pădure și în poieni în cadrul pădurilor (in
culturi agricole şi pe pajişti din apropierea padurilor)

În cadrul ROSPA0073 cuibărește și se hrănește
pe liziere de pădure, rariști de padure și în poieni în
cadrul pădurilor (in culturi agricole şi pe pajişti din
apropierea pădurilor)

20. Pietrar negru (Oenanthe pleschanka)
Ord. Passeriformes
Fam. Turdidae
Masculul este colorat negru cu alb. Coada ca la pietrarul sur, dar banda neagră
terminală este, în general, mai îngustă şi poate fi întreruptă. Femela este foarte asemănătoare
cu femela subspeciei estice de pietrar mediteranean, dar pe spate are un colorit maro-gri mai
şters.
Cuibăreşte în sud-estul Europei în locuri pietroase şi aride. Iernează în nordul Africii
şi sudul peninsulei Arabia.
În Europa are statut de conservare favorabil, fiind catalogat Non-SPEC. Este răspândit
din estul Peninsulei Balcanice şi Dobrogea, spre răsărit, peste Ucraina, sudul Rusiei şi
Kazakhstan, până în sudul Siberiei, Mongolia, China de nord, spre sud până în Munţii Pamir
şi Tian-Şan. În ţara noastră, este răspândit în Dobrogea şi sud-estul judeţului Galaţi.
Expansiunea sa peste Dunăre, in împrejurimile lacului Brateş, a fost constatată în anii ’50.
Ulterior, pietrarul negru şi-a extins arealul spre nord, pe valea Bârladului, fiind identificat în
anul 1978 lângă comuna Munteni, judeţul Galaţi. În Europa, până la 1 milion de perechi, cea
mai mare parte în Rusia. În ţara noastră, 500-1000 de perechi.
Habitat. Stepa, în locuri unde există stânci sau pietre, râpe, faleze, cariere de piatră,
terasamente, ruine, maluri înalte abrupte (stâncoase sau lutoase).
Biologie. Oaspete de vară (în lunile IV—IX). Cuibul este aşezat cu precădere în maluri înalte
şi surpaturi de teren. Reproducerea în lunile V-VII.
Ameninţări. Desţelenirea stepei sau utilizarea insecticidelor în agricultură.
Măsuri de protecţie. Protejată prin Legea 13 din 1993 prin care România ratifică Convenţia
de la Berna, Directiva Europeana 79/409/EEC, Natura 2000, Legea 13 din 1998 prin care
România a ratificat Convenţia de la Bonn, Legea 462/2001 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Legea fondului
cinegetic: “Vânarea interzisă”.
Măsuri de conservare. Împiedicarea deranjului la locurile de cuibărire şi practicarea unei
agriculturi pe baze bio- sau eco- contribuie la conservarea speciei.
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Specia Oenanthe pleschanka a fost observată în luna aprilie a anului 2013 pe
transectul realizat pe Culmea Pricopanului, la vest de Vf. Pietrosu Mic și pe Vf. Cavalu. În
prezent, populația este estimată la 10-15 perechi cu o tendință de scădere.
Tabel 25 Preferințele de habitat ale speciei Oenanthe pleschanka
Necesități de habitat
Cuibăreşte în zone bolovănoase de stepă,
dealuri stâncoase, povârnişuri împădurite şi
margini de zone cultivate. Habitatul preferat
cuprinde zone bolovănoase cu vegetaţie scundă
şi tufişuri rare, dar şi zone cu vegetaţie mai
înaltă, în locurile stâncoase.
În ROSPA0073 cuibărește și se hrănește în arie
în stâncării
21. Presură de grădină (Emberiza hortulana)
Ord. Passeriformes
Fam. Emberizidae
Capul şi guşa sunt oliv, bărbia galbenă, spatele cafeniu-pătat iar partea ventrală
cărămizie.
Se întâlneşte mai des în regiunile joase din sud-estul ţării şi în cele deluroase cu arbori
izolaţi şi mult spaţiu liber în jur.
Specie migratoare, cu statut de conservare nefavorabil (SPEC 2: rară), fiind în declin
în Europa. Este răspândită în Spania, Finlanda, Polonia, Suedia, Bulgaria, Grecia, România,
Franţa, Estonia, Moldova, dar şi în alte ţări, cu efective reduse. Totalul populaţiei europene
este estimat la peste 2 milioane de perechi. În ţara noastră, 10000-25000 de perechi, mai ales
la câmpie, în sudul ţării.
Habitat. Se reproduce în zone deschise de deal şi câmpie, terenuri cultivate, cu pâlcuri de
copaci şi tufe.
Biologie. Soseşte pe teritoriile de cuibărit in luna aprilie-mai şi pleacă în august-octombrie.
Cuibul este plasat de obicei pe sol, câteodată la baza tufişurilor sau în arbori mici. Depunerea
ouălor are loc în mai-iunie, câte 3-5 ouă. Perechea creşte o singură pontă pe an. Puii părăsesc
cuibul după 12-13 zile, devenind independenţi de părinţi în aprox. 5 zile.
Măsuri de protecţie. Este specie protejată prin Legea 13/1993 (Convenţia Berna, anexa 2),
Directiva Păsări 2009/147/EC, OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (anexa 3).
Măsuri de conservare. Împiedicarea vânătorii ilegale, menţinerea în bună stare a habitatelor
favorabile şi practicarea unei agriculturi prietenoase faţă de mediu contribuie la conservarea
speciei.
Grupul Milvus raportează pentru intervalul august-septembrie-octombrie 2007 21 de
indivizi ai speciei.
Specia Emberiza hortulana a fost observată în luna aprilie a anului 2013 la vest de
Munții Cheii și la sud-est de Dealul Secaru, pe Drumul Grecilor. În luna mai 2013, există
semnalări la sud de localitatea Hamcearca, în apropiere de Valea Stipanului. În luna iunie
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2013 specia a fost observată la vest de Munții Cheii, la sud-est de Dealul Secaru, pe Drumul
Grecilor și la sud de localitatea Hamcearca. În prezent populația este estimată la aproximativ
50-100 de perechi.
Tabel 26 Preferințele de habitat ale speciei Emberiza hortulana
Necesități de habitat
Cuibăreşte în zone bolovănoase de stepă,
dealuri stâncoase, povârnişuri împădurite şi
margini de zone cultivate. Habitatul preferat
cuprinde zone bolovănoase cu vegetaţie scundă
şi tufişuri rare, dar şi zone cu vegetaţie mai
înaltă, în locurile stâncoase.
În ROSPA0073 cuibărește și se hrănește în
zone deschise (pajiști, terenuri cultivate) cu
pâlcuri de copaci și tufe, dar și în liziere rare de
pădure și livezi. Nu trăiește în zone deschise,
largi, fără arbori și arbuști.

Descrierea celorlate specii identificate în ROSPA0073 Măcin-Niculițel
Corcodel mare (Podiceps cristatus)
Are corpul lung, cu capul şi gâtul destul de lungi. Dorsal şi pe flancuri este întunecat
iar ventral este alb. În zbor, secundarele şi pata de pe umăr, albe, sunt evidente. Capul este
cafeniu deschis, cu un guler de pene cafenii roşcate în jurul gâtului. Penele ornamentale ale
capului, atunci când nu este în alertă, sunt ridicate sub forma a două moaţe laterale. Iarna,
capul, partea anterioară a gâtului şi flancurile sunt mult mai albe decât la alţi corcodei.
Specie comună pe lacurile mari cu apă dulce şi salmastră şi râurile acoperite cu trestie
din Delta Dunării şi interiorul ţării. O parte dintre exemplare iernează ân ţara noastră iar altele
migrează mai la sud în Europa, nordul Africii şi sudul Asiei.
Cormoran mare (Phalacrocorax carbo)
De dimensiuni mari, culoare închisă, cu gât relativ lung. Primăvara este alb pe bărbie
şi obraji, cu o pată albă pe pulpă. Toamna şi iarna doar bărbia sunt albe, restul fiind negru.
Juvenilii şi imaturii sunt negricioşi, cu abdomenul albicios.
Cloceşte în colonii, pe bălţile şi lacurile mari din Delta Dunării, zona lagunară şi
bălţile interioare. Iernează îndeosebi la malul mării sau mai spre sud, mai ales în preajma
ţărmurilor Greciei.
Egretă mică (Egretta garzetta)
Are penajul alb curat, ochii galben portocalii, ciocul negru, tarsurile negre, la
articulaţii galben verzui. Degetele sunt galbene.
Specie mediteranenă, destul de comună în deltă, ca oaspete de vară, din aprilie până în
octombrie.
50

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de
management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

Egretă mare (Egretta alba)
Are penajul alb curat, la ceafă şi la gât puţin alungit, ochii galbeni, ciocul galben
întunecat, variabil după sezon şi tarsurile cenuşiu întunecate.
Este răspândită mai mult în ţinuturile mediteraneene ale globului. A fost destul de
comună în Delta Dunării şi pe ţărmul Mării Negre. Astăzi apare rar ca oaspete de vară, din
aprilie până în noiembrie, în colonii mici, mai ales în deltă.
Stârc galben (Ardeola ralloides)
Are capul, gâtul şi spatele galben-cafeniu deschis iar aripile şi partea inferioară a
corpului, albe. Ciocul este verde-gălbui, cu albastru şi cu vârful negru, în perioada de cuibărit,
şi verzui, în restul anului.
La noi în ţară este prezent mai ales în Delta Dunării. Iernează în Africa, la sud de
Sahara.
Stârc cenuşiu (Ardea cinerea)
Are fruntea şi jumătate din creştet albe, penele alungite de la gât negre, capul şi gâtul,
pe lateral, albicioase, spatele, rectricele şi tectricele cenuşii, abdomenul alb la mijloc şi lateral,
cu o dungă longitudinală neagră, tivită cu cenuşiu.
Răspândit în regiunea palearctică. În ţară este oaspete de vară, din aprilie până în
octombrie, prin bălţile din interior. În trecut era comun în deltă, astăzi mai rar. Trăieşte în
colonii.
Stârc roşu (Ardea purpurea)
Are creştetul capului, laturile gâtului, penele fâlfâitoare de la ceafă palid ruginii iar
restul penajului către sur cafeniu.
Este răspândit în Europa, în părţile vestice, palearctice ale Asiei şi în Africa. La noi
este oaspete de vară, din aprilie până în octombrie, destul de comun în bălţile din interiorul
ţării şi din deltă. În ultimul timp a devenit mai rar. Trăieşte în colonii.
Lebădă de vară (Cygnus olor)
Penajul este alb curat, ciocul prevăzut în urma nărilor cu o cocoaşă neagră.
Picioarele cafenii sau negre.
Prezentă pe lacuri întinse, eutrofe, cu stufăriş abundent şi alte plante palustre, în
acelaşi timp cu suprafeţe întinse de apă libere.
Gâscă de vară (Anser anser)
Are spatele cenuşiu, cu marginile penelor alburii, abdomenul cenuşiu gălbui, cu
marginile penelor cenuşii întunecat. Coloraţia generală a penelor trece de la cenuşiu murdar
(pe aripi) la alb (pe târtiţă). Remigele şi rectricele au dungi albe, ciocul este galben portocaliu
şi picioarele roşietice. Partea anterioară superioară a aripii, de culoare gri-deschisă,
contrastând cu remigele secundare şi spatele.
Este răspândită în nordul şi estul Europei. În România este oaspete de vară, din martie
până în noiembrie, şi de pasaj (primăvara şi toamna). Ca oaspete de vară, comună în deltă,
mai rar în interior. Îi plac regiunile bogate în apă, însă de obicei stă pe uscat.
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Gârliţă mare (Anser albifrons)
Are fruntea şi dunga de la baza ciocului albe (la tineri dunga mai puţin evidentă).
Restul capului şi gâtul sunt cafenii. Spatele este cenuşiu – cafeniu, mai mult sau mai puţin
întunecat ventral este cenuşie – cafenie, când mai deschis, când mai închis, cu pete negre în
număr variabil, unite într-o pată mare neagră. Rectricele sunt cenuşii – cafenii, cu marginea
albă. Ciocul portocaliu, cu unghia albă, iar la tineri întunecată; picioarele sunt roşii portocalii,
strălucitoare.
Este răspândită în regiunile nordice ale globului. La noi este pasăre de pasaj
(primăvara în martie - aprilie şi toamna în octombrie-noiembrie), în număr mare pe bălţile şi
iazurile din interiorul ţării. Uneori rămâne şi peste iarnă în cârduri mici, dacă nu cade zăpadă
mare; altfel pleacă în sud. În pasajul de primăvară preferă zona inundabilă a deltei şi bălţilor
Dunării, de unde atacă lanurile de grâu şi rapiţă, seara retrăgându-se către apă. Nu cloceşte la
noi.
Raţă mare (Anas platyrhynchos)
Masculul are capul şi partea superioară a gâtului verzi şi partea anterioară a pieptului
cafenie. Spatele este cafeniu – cenuşiu iar oglinda albastră, mărginită cu alb. Târtiţa este verde
– negricioasă. Ventral este cenuşiu – albicios. Ochii sunt cafenii, ciocul galben – verzui şi
picioarele roşii şters. Femela are capul şi gâtul cenuşii – roşcate cu puncte întunecate. Spatele
este cafeniu pătat. Partea inferioară a gâtului şi guşa sunt castanii cu pete negre. Ventral este
cafenie – castanie cu pete cafenii.
Este răspândită în Palearctica şi Nearctica. Pentru ţara noastră, este sedentară mai ales
în bălţile din Delta Dunării şi în apele din interiorul ţării. Iarna sosesc şi multe exemplare din
nordul continentului. Se hrăneşte cu animale mici şi vegetale.
Raţă cârâitoare (Anas querquedula)
Masculul are capul şi gâtul negre, cu o dungă albă, îngustă, de la ochi până peste
ceafă. Dorsal e cafeniu întunecat. Guşa şi pieptul anterior galbene – cafenii cu dungi
întunecate. Corpul are lateral dungi albe şi cafenii. Pieptul este gălbui iar abdomenul cu
desene întunecate. Aripi în general cenuşii, cu oglinda verde – metalică, mărginită cu alb.
Ciocul este negru şi picioarele cafenii – cenuşii. Femela are sprânceană albă,o pată mică, albă,
la baza ciocului, ca şi pe bărbie. Penajul, în general, este cafeniu.
Este răspândită din Europa Centrală până în Siberia. La noi este oaspete de vară, din
martie până în noiembrie, şi de pasaj, în aprilie şi octombrie, comună în bălţile Dunării, din
deltă şi din interiorul ţării, cu ierburi înalte şi stufărişuri.
Călifar alb (Tadorna tadorna)
Corpul are o culoare generală albă. Capul este verde, la fel ca oglinzile aripilor. La baza
gâtului apare un fel de guler roşcat. Remigele, coada şi două pete de pe spate suntt negre.
Ciocul şi picioarele sunt portocalii-roşcate. Pe cioc, masculul are o protuberanţă roşcaată.
Cuibăreşte în Dobrogea şi Delta Dunării. Iernează în vestul Europei, în jurul Mării
Mediterane , în Asia sud-vestică şi în Delta Nilului.
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Codalb (Haliaeetus albicilla)
Adulţii sunt cafenii roşcaţi cu capul şi gâtul cenuşii – cafenii şi coada albă. Spatele
alburiu. Pieptul şi abdomenul cenuşii – albe. Ciocul, ceara, ochii şi picioarele galbene –
verzui. Tinerii nu au coada albă. Tarsurile, scurte, nu sunt acoperite cu pene până la degete.
Este răspândit din sudul Europei până în estul Asiei. La noi, oaspete de iarnă, rar de
vară, când şi cuibăreşte. În deltă se întâlnesc mai mult exemplare tinere, cele bătrâne la ţărmul
mării, dar şi în lungul apelor curgătoare din interior sau pe ţărmul apelor stătătoare, urcând
uneori până la lacuri de munte.
Acvilă de munte (Aquila chrysaetos)
Penajul, la adulţi, pe piept, laturile corpului, şi tectricele inferioare ale cozii este
cafeniu – roşiatic. Coada este cenuşiu – cafenie, cu trei dungi late, negre, transversale, aşezate
neregulat şi cu o dungă terminală mai lată. Toate rectricele, afară de cele două externe, egale
în lungime. Tinerii au penajul mai întunecat decât adulţi, cu pete albe pe aripi şi la baza cozii.
Gâtul şi capul roşii – ruginii mai vii.
Este răspândită în regiunea palearctică. Este o pasăre sedentară, în pădurile din
Carpaţi, rar în regiunea dealurilor. Are nările alungite, de forma urechii.
Acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina)
Adulţii sunt maro-închis, cu supraalarele mici şi mijlocii,de o nuanţă evident mai
deschisă, chiar maro-galben-sură, cap maro-deschis. Tectricele supracodale alburii, pătate cu
roşu – ruginiu. Partea ventrală a gâtului, pieptul şi abdomenul cafenii, mai deschis decât
spatele. Tectricele mari şi mijlocii ale aripii pătate la vârf: cele mari cu roşu şi ruginiu, cele
mijlocii cu alb sau cenuşiu. Rectricele sunt dungate sau de culoare uniformă, afară de o bandă
deschisă la extremitatea lor. La tineri predomină cafeniul întunecat, cu pete galbene deschis,
mai ales la extremităţi; unele exemplare au pe aripi pete mici, alb – gălbui. Penele de pe
coapse şi tectricele inferioare ale cozii, pătate neregulat cu alb – murdar şi cafeniu.
Este răspândită în estul Europei, Asia Mică, până în India. Este oaspete de vară şi de
pasaj, în aprilie şi septembrie, în preajma apelor, în pădurile de câmpie şi dealuri, mai rar la
munte. În zbor are vârfurile aripilor lăsate în jos.
Şorecar comun (Buteo buteo)
Are penajul foarte variat. Unii şorecari sunt cafenii întunecat uniform, cu coada
dungată, sau cafenii deschis, cu dungi longitudinale. Alţii au spatele, pieptul şi coapsele
cafenii, iar restul corpului cenuşiu – cafeniu – deschis, cu pete transversale. Sunt şi indivizi
albi – gălbui, cu penele aripilor şi ale cozii întunecate, iar pieptul pătat. Ochiul, la tineri,
cenuşiu – cafeniu, la adulţi cafeniu – roşu, la bătrâni cenuşiu. Ceroma şi picioarele, cu
tarsurile golaşe, sunt galbene. Ciocul e albăstrui la bază şi negricios la vârf.
Este răspândit în regiunea palearctică. În ţară este sedentar – eratic şi comun, în zona
pădurilor de munte, dar şi pe câmpii, la locuri deschise.
Şorecar încălţat (Buteo lagopus)
Are culoare foarte variabilă: un amestec de alb, alb – gălbui, cenuşiu – roşiatic,
cafeniu – întunecat şi cafeniu. Fruntea este alburie iar extremităţile aripilor negre. Coada este
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albă şi terminată cu două benzi, una cenuşie şi alta neagră. La mascul, pieptul pătat cu
cafeniu. Femela are această pată pe abdomen. Coapsele galben – roşii sau cenuşii – albe şi
pătate cu cafeniu. Tinerii sunt ventral cafenii – negri. Coada este pe dedesubt albă iar pe
deasupra cafenie. În zbor se distinge prin aripa scurtă şi lată, cu marginea în formă de evantai
scurt şi baza cozii pronunţat albă. Picioarele sunt acoperite cu pene până la degete.
Este răspândit în nordul Palearcticii. Apare la noi, ca oaspete de iarnă, din noiembrie
până în martie, în câmpii, dealuri, pe lângă ape. Silueta sa, când stă pe copacii desfrunziţi, se
observă de la distanţă.
Viespar (Pernis apivorus)
În general, are un penaj uniform cafeniu. Coada are dungi de culoare închisă, două la
bază şi una la vârf. Capul la mascul este cenuşiu – albastru iar, la femelă, maroniu. Spatele
este adesea cafeniu iar abdomenul albăstrui pătat cu alb sau alb pătat cu cafeniu. Ochiul, alb –
argintiu sau galben – auriu. Ceara este galbenă – aurie, ciocul negru, picioarele galbene –
portocalii. În zbor, se recunoaşte după vârful aripii, care are marginea mai lungă şi mai subţire
decât la şorecarul comun. Silueta este diferită: cap mic, gât mai îngust, coadă mai lungă.
Este răspândit în Europa şi în partea de vest a Asiei. La noi este oaspete de vară, din aprilie
până în octombrie, în terenuri deschise.
Uliu porumbar (Accipiter gentilis)
Adulţii au penajul spatelui cenuşiu – cafeniu – negricios, cu reflexe mai mult sau mai
puţin întunecate, abdomenul alb – murdar, penele cu rahisul şi micile linii ondulate cafenii
întunecat. Ciocul este negru, ceroma galbenă – deschis, ochiul galben, viu şi picioarele
galbene. Tinerii au spatele cafeniu, fiecare pană fiind pătată cu galben ruginiu. Abdomenul
are pete longitudinale cafenii, pe un fond roşu – ruginiu, care, cu vârsta, trec într-un galben
roşiatic. Ciocul, ochiul, picioarele şi ceara sunt de culoare mai deschisă decât la adulţi.
Este răspândit în Holarctica. În România, este pasăre sedentară, vânând în locuri
deschise, dar şi pe lângă casele oamenilor. În zbor se recunoaşte după aripile relativ scurte şi
coada lungă.
Uliu cu picioare scurte (Accipiter nisus)
Adulţii au spatele cenuşiu – negricios, întunecat. Abdomenul este alb, dungat cu roşu
– ruginiu, mai clar la masculi decât la femele, şi coada cu 5 – 6 dungi negre şi cu extremitatea
albă. Ciocul e albăstrui, ceara galbenă, irisul galben – auriu iar picioarele galbene – şters.
Tinerii au spatele cenuşiu – cafeniu. Ventral, penajul este alb, cu pete cafenii longitudinale pe
guşă şi gât, transversale pe abdomen şi piept. În general, ca mărime şi culoare a penelor,
seamănă cu cucul. Silueta de zbor este ca cea a porumbarului, însă mai mică, coada fiind,
aparent, mult mai lungă.
Este răspândit în Palearctica. La noi este oaspete de vară şi de iarnă, din septembrie
până în martie, dar şi sedentar. Trăieşte mai mult în pădurile de şes şi de dealuri.
Gaie neagră (Milvus migrans)
Are capul, gâtul şi guşa albe – murdar, cu pete longitudinale cenuşiu – cafenii,
întunecat. Pieptul cafeniu – roşiatic, cu dungi întunecate. Abdomenul şi coapsele cafenii –
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roşii, dungate cu negru. Spatele, umerii şi tectricele superioare ale aripii cafenii – întunecat.
Marginile aripilor roşii. Remige negre – cafenii la capete. Coada, cafenie cu 9 – 12 dungi
înguste care alternează negrul cu cafeniul. Ciocul este negru, ceara galbenă, ochii, cenuşiu –
cafenii şi picioarele, galben – portocalii.
Este răspândită în toată Palearctica, ajungând până în Australia. La noi este pasăre de
pasaj, din martie până în octombrie, dar în parte şi sedentară, trăind şi cuibărind în pădurile de
şes şi prin apropierea apelor, mai ales în bălţile şi luncile Dunării.
Uligan pescar (Pandion haliaetus)
Partea superioară a corpului este cafenie, iar creştetul, ceafa şi partea inferioară sunt
albicioase. Pe piept, are o dungă mai întunecată, ca şi remigele. Pe dedesubtul aripii,
încheietură întotdeauna de culoare închisă şi un tipar constant, întunecat, caracteristic. Ochiul
este galben – întunecat. Ceara şi picioarele sunt cenuşii – plumburii iar ciocul şi unghiile
negre, strălucitoare.
Este răspândit aproape în toată lumea. Pasăre de pasaj, primăvara (aprilie – mai) şi
toamna (septembrie-octombrie) când poate fi întâlnită mai des în Dobrogea. Foarte rar oaspete
de vară. Rar clocitoare. Preferă apropierea apelor şi coastele mării.
Erete de stuf (Circus aeruginosus)
Femela adultă are creştetul şi ceafa galbene, cu raze cafenii. Spatele cafeniu – roşu,
întunecat. Umerii şi tectricele superioare de la antebraţ galbene, cu pete cafenii longitudinale.
Guşa este galbenă iar obrajii cafenii roşii. Masculul adult are penaj foarte pestriţ: penele
frunţii şi creştetul cafenii, cu margini gălbui, spatele cafeniu întunecat, obrazul şi gâtlejul
cafenii – şters cu nuanţe întunecate, partea anterioară a gâtului şi pieptul galbene cu pete
cafenii longitudinale, abdomenul roşu – ruginiu, cu vârful penelor mai deschis colorate,
remigele secundare şi toate tectricele cenuşii. Ochii sunt galbeni. Tinerii au un penaj cafeniu –
întunecat, cu capul galben, ochii, cafenii. Ciocul este negru iar picioarele galben – deschis.
Este răspândit în ţinuturile sudice şi centrale ale Palearcticii. În România este oaspete
de vară, din martie până în octombrie, foarte comun pe lângă bălţi şi prin locuri deschise.
Zboară legănat – clătinat, aproape toată ziua, până seara.

Erete sur (Circus pygargus)
Sexele au dimorfism pronunţat. Femelele adulte şi masculii tineri, în general, cenuşii –
cafenii. Creştetul dungat cu roşu şi negru. Abdomenul albicios, împestriţat cu pete ruginii,
puţin pronunţate. Masculii adulţi au capul, spatele, gâtul şi partea anterioară a pieptului
albastru-cenuşii; abdomenul şi coapsele cu dungi roşii – ruginii. Remigele primare negre, cele
secundare albastre – cenuşii deschis, cu o dungă transversală la mijloc, formând o bandă bine
pronunţată pe partea exterioară a aripii. Pe coadă, 4 – 5 dungi negre. Tinerii cu spatele cafeniu
întunecat. Sub ochi o pată albă, înconjurată, în parte, de o pată mai mare, cafenie – întunecat.
Regiunea târtiţei, albă. Penele aripilor şi ale cozii, cu pete transversale. Ochii, la masculi, sunt
galbeni strălucitori, la femele, galben – deschis iar, la tineri, galben – întunecat. Ciocul este
negru iar picioarele, galbene.
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Este răspândit în regiunea palearctică. La noi este oaspete de vară, din martie până în
octombrie, de obicei în terenuri deschise, pe lângă bălţi şi în deltă.
Erete alb (Circus macrourus)
Sexele au dimorfism pronunţat. S aseamănă cu eretele vânăt dar are penajul în culori
mai şterse. Femela are spatele cafeniu, abdomenul galben roşiatic, deschis, cu pete
longitudinale ruginii. Masculul are spatele cenuşiu – plumburiu, abdomenul alb, coada şi
regiunea târtiţei cu dungi cenuşii – întunecate. Către vârf, aripile sunt negre, mai puţin ca la
Circus cyaneus.
Este răspândit în estul Europei, până în Asia Centrală. La noi este oaspete de vară, din
martie până în octombrie, şi de pasaj, întâlnit mai des în Bărăgan, Dobrogea şi pe grinduri, în
deltă.
Şoim călător (Falco peregrinus)
Spatele este cenuşiu închis, iar partea inferioară a corpului albicioasă cu bare
transversale întunecate. Irisul cafeniu întunecat, ceara, colţul gurii, cercul gol care înconjoară
ochiul, galbene, ciocul albastru – deschis, cu vârful negru iar picioarele, galbene. Tinerii au pe
piept dungi longitudinale.
Este răspândit aproape în toată lumea. La noi este de pasaj primăvara (martie) şi
toamna (octombrie), uneori sedentar în deltă. Trăieşte la marginea pădurilor, în regiuni
stâncoase şi prin turnuri părăsite. Se hrăneşte numai cu păsări în zbor, fiind specia cea mai
ageră dintre şoimi. În zbor, aripa este subţire şi ascuţită, cu marginea destul de lungă.
Şoimul rândunelelor (Falco subbuteo)
Adulţii au spatele albastru – murdar, capul cenuşiu, ceafa cu o pată alburie. Ventral
sunt alb sau alb – gălbui, cu pete negre longitudinale. Mustăţi evidente, cafenii – negre. Ochii
sunt cafenii – întunecat, înconjuraţi de un cerc gol de aceeaşi culoare. Ceara şi picioarele
galbene, ciocul albastru deschis la bază şi albastru întunecat la vârf.
Este răspândit în Palearctica. În ţara noastră este oaspete de vară, din aprilie până în
octombrie, dar şi de pasaj, la margine pădurilor şi în locuri deschise; atacă numai prada care
zboară (insecte, păsărele).
Vânturel de seară (Falco vespertinus)
Masculul adult este cenuşiu închis, cu penele abdomenului, subcodalele şi ale
coapselor ruginiu aprins. Femelele au coloritul penajului albăstrui, fiind pătate pe spate,
roşcate pe piept. Irisul este cafeniu, ceara, în jurul ochiului şi picioarele sunt roşii – portocalii.
Este răspândit în estul Europei şi Siberia. La noi este oaspete de vară, din aprilie până
în octombrie, fiind comun în toată ţara, iar în timpul pasajului mai mult în sud – estul ţării.
Trăieşte în regiunile deluroase şi pe întinsul câmpiilor.
Vânturel roşu (Falco tinnunculus)
Are corpul ruginiu, cu pete negricioase pe spate şi piept; masculii au capul şi coada
albăstrui, iar de la colţul gurii porneşte o mustaţă neagră. Irisul este cafeniu întunecat, ciocul
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cafeniu, ceara şi cercul gol care înconjoară ochiul, galbene – verzui. Picioarele sunt galbene –
portocalii.
Este răspândit în Palearctica. La noi este sedentar şi, în parte, migrator. Trăieşte prin
clopotniţe, ruine şi la marginea pădurilor sau poieni, mai comun în partea de sud a ţării. Se
hrăneşte cu insecte, dar şi cu mici vertebrate, pe cere le pândeşte într-un zbor tipic, pe loc.
Potârniche (Perdix perdix)
Coloritul este cafeniu deschis, cu gâtul şi guşa cenuşii. Pe albul pieptului se află o pată
cafenie închisă, mai pronunţată la mascul. Ochii sunt cafenii, ciocul cenuşiu – albăstrui,
picioarele cenuşii – alb – roşiatice sau cafenii.
Este răspândită în Europa şi în vestul Asiei. La noi, sedentară în sudul ţării. Vara este
eratică, frecventă în toate câmpiile, iar la munte trăieşte în terenuri cultivate. Trăieşte în
perechi toată perioada creşteri puilor.
Fazan (Phasianus colchicus)
Masculul are penajul auriu cu pete tărcate cu negru, galben sau cenuşiu. Capul este
albăstrui, cu reflexe verzui şi mov. Parţile sale laterale sunt roşii. Coada este lungă. Femela
are corpul acoperit cu pene gălbui, cu pete mai întunecate.
Este specie sedentară, introdusă la noi din Asia. Cuibăreşte în zone cu tufişuri,
plantaţii şi păduri rare. De asemenea, în parcuri şi grădini mari.
Prepeliţă (Coturnix coturnix)
Coloritul este cafeniu deschis, cu striuri deschise şi întunecate longitudinale. Masculul
are sub bărbie o culoare cafeniu deschisă. Ciocul este cenuşiu – cafeniu iar picioarele galbene
deschis sau roşietice.
Este răspândită în toată Palearctica. La noi este oaspete de vară, din aprilie până în
septembrie, şi de pasaj, primăvara şi toamna. Trăieşte în ţinuturile de şes cultivate.
Cristel de câmp (Crex crex)
Este cafeniu cu pete mai închise şi aripile roşietice. Parţial albăstrui pe cap, gât şi
piept. Ciocul este scurt şi butucănos.
Larg răspândit, mai ales în ierburile umede. Iernează în Africa de nord-vest ori la sud
de Sahara.
Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus)
Mantaua şi către târtiţă sunt cafenii – măslinii întunecat; laturile sunt pătate cu alb iar
târtiţa este în întregime albă. Irisul are trei cercuri concentrice: galben, cenuşiu şi roşu. Ciocul
este roşu la bază şi galben la vârf. Tarsurile sunt cu degete lungi, fără membrană interdigitală,
verzi – gălbui.
Este răspândită aproape pe tot globul. La noi este oaspete de vară din martie până în
noiembrie; foarte comună în bălţile din Delta Dunării, mai rară în interiorul ţării, pe iazuri cu
vegetaţie de suprafaţă bogată şi cu stufăriş des pe maluri. Uneori şi iarna.
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Lişiţă (Fulica atra)
Capul şi gâtul sunt negre curat. Dorsal este neagră – ardezie iar ventral neagră –
albăstruie. Discul frunţii este alb către roz, irisul roşu deschis, ciocul cu vârful albăstrui.
Este răspândită în regiunea Palearctică, în India şi Australia. La noi, oaspete de vară,
din martie până în noiembrie, pe lacurile şi iazurile cu mult stuf şi pipirig, dar mai ales în
deltă şi în bălţile Dunării, în număr mare. Înoată încet şi zboară foarte greu.
Nagâţ (Vanellus vanellus)
Spatele şi aripile sunt negre verzui, creştetul şi guşa negre. Penele de pe cap formează
un moţ arcuit în sus. Obrajii şi partea inferioară sunt albe. Ochii sunt cafenii, ciocul este
negru, iar picioarele sunt roşii-întunecat murdar.
Este răspândit în partea centrală şi nordică a Africii, în Turkestan şi India. La noi,
oaspete de vară, din februarie până în noiembrie şi de pasaj. Trăieşte prin ţinuturi mlăştinoase,
cu mult păpuriş şi în luncile umede. În pasajul de toamnă apare în stoluri mari, asemenea
ciorilor.
Sitar de pădure (Scolopax rusticola)
Are fruntea cenuşie, creştetul şi ceafa cu 8 dungi transversale cafenii şi galbene –
ruginii. Spatele este ruginiu. Ventral are nuanţe sure – gălbui şi cafenii. Ochii sunt cafenii,
ciocul şi picioarele, sure albicioase.
Este răspândit în nordul Europei şi al Asiei. La noi este de pasaj şi, în parte, oaspete de
vară, trăind prin pădurile de stejar ale Carpaţilor. Preferă terenuri umede cu pământ moale,
acoperit cu frunzar în putrefacţie. Ziua stă ascuns; seara şi dimineaţa iese după hrană.
Pescăruş cu picioare galbene / pontic (Larus michahellis / cachinnans)
Dificil de diferenţiat în teren, mai ales de la mare distanţă. În trecut, michahellis şi
cachinnans aparţineau unei singure specii, Larus argentatus. De dimensiuni mari, cu ciocul
galben, strălucitor. Adulţii au aripile gri, ceva mai întunecate la michahellis. Vârful aripii este,
în general, negru, mai extins la michahellis. Picioare galbene la michahellis, galbui la
cachinnans. Ciocul este ceva mai lung la cachinnans. Aşezat, acesta are o atitudine mai
semeaţă, cu pieptul mai săltat, decât michahellis.
Cuibăreşte colonial, michahellis pe faleze şi construcţii (şi în interiorul ţării) iar
cachinnans pe sfărâmături de stuf, pe plaje nisipoase, atât în delta dunării, cât şi în lungul
litoralului. După cuibărit, devine sedentar-eratic.
Pescăruş râzător (Larus ridibundus)
Este argintiu pe spate, cu capul şi vârful aripilor cafeniu – închis, iar restul corpului
alb. Iarna, capul este complet alb, cu câte o pată neagră în regiunea urechii. Ochii sunt cafenii
întunecat, irisul, ciocul şi picioarele roşii.
Este răspândit în partea centrală a Palearcticii. La noi este oaspete de vară, din
februarie până în decembrie, aproape sedentar, frecvent în zonele inundabile ale Dunării, în
colonii imense. Foarte comun la ţărmul mării şi pe lacurile mari din interiorul ţării. Cloceşte
mai mult în bălţile Dunării şi în deltă.
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Chirighiţă cu obraz alb (Chlidonias hybridus)
Creştetul şi ceafa sunt negre, separate de surul albastru de la gât printr-o linie lată
nazo-oculară albicioasă. Mantaua este de culoare albă. Obrajii şi gâtul albe. Pieptul sur
întunecat, iar abdomenul sur-alb; tectricele subcodale albe. Ciocul este roşu-sângeriu.
Picioarele, roşii.
Larg răspândită în Delta Dunării şi în zone umede din regiunile de câmpie. Iernează în
special în centrul Africii.
Porumbel de scorbură (Columba oenas)
Este cenuşiu-albăstrui, cu dungi scurte negre pe remigele secundare. Picioarele sunt
roşii, guşa, roşcată; pe părţile laterale ale gâtului are pete verzui cu reflexe metalice.
Preferă pădurile şi parcurile cu arbori ce au scorburi în care îşi instalează cuibul, de
asemenea, în găuri din pereţi calcaroşi sau în cuiburi de coţofană abandonate. Iernează în sudestul Europei, nord-vestul africii şi sud-vestul Asiei; în iernile blânde, rămâne şi la noi.
Porumbel gulerat (Columba palumbus)
Are o culoare generală cenuşie, cu guşa şi pieptul roz-violaceu. Picioarele sunt roşii.
Pe aripi şi pe gât are pete albe.
Îi plac pădurile de foioase şi de amestec. Iernează în sudul şi vestul Europei, dar mai
ales în nord-vestul africii. Se poate întâlni, pe timpul iernii, şi la noi în ţară.
Turturică (Streptopelia turtur)
Penele spatelui sunt cafenii – ruginii pe margini, pătate pe mijloc cu negru şi cenuşiu.
Creştetul şi ceafa, albastre – cenuşii, pieptul, roşu. Abdomenul este roşu – albăstrui, cu mai
mult sau mai puţin cenuşiu. Ochii sunt galbeni – cafenii, ciocul, negru, picioarele, roşii –
cărămizii.
Este răspândită în Europa, nordul Africii şi vestul Asiei. Este oaspete de vară, din
aprilie până în octombrie, prin păduri şi livezi, de la şes la munte.
Guguştiuc (Streptopelia decaocto)
Are coloraţia generală pământie – violacee. Ventral este cenuşiu – albăstrui. Pa ceafă
are un guler de pene negre. Ciocul este cenuşiu – întunecat, irisul, roşu – vişiniu ca şi
picioarele, cu gheare negre.
Este răspândit în partea de sud-est a Europei, până în Indochina. La noi este se găseşte
în toată ţara, exceptând lanţul carpatic de la 800 m în sus. Trăieşte prin apropierea aşezărilor
omeneşti, fiind sedentar.
Cuc (Cuculus canorus)
Masculul are penajul cenuşiu, cu pieptul albicios, striat transversal. Femela este
ruginie, cu striuri întunecate. Ochii sunt galbeni, ciocul, negru, la bază galben. Picioarele,
galbene.
Este răspândit în regiunea palearctică. Oaspete de vară din aprilie până în octombrie.
Trăieşte în livezi şi dumbrăvi. Este insectivor. În zbor are siluetă de şoim, de care se
deosebeşte prin ciocul lung întins înainte.
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Cucuvea (Athene noctua)
Pe cap nu are moţuri de pene. Coloritul în general cenuşiu – cafeniu închis. Dorsal,
prezintă puncte mici, albe iar ventral este albă, cu pete lunguieţe cafenii închis. Ciocul şi irisul
sunt galbene.
Este răspândită în regiunea palearctică. Este una dintre păsările nocturne cele mai
comune, prezentă şi pe lângă locuinţele omeneşti. De regulă, ziua stă ascunsă. Noaptea iese la
vânătoare după şoareci, şopârle, şerpi, broaşte. Are un zbor ondulat, asemănător cu al
ciocănitorii.
Huhurez mic (Strix aluco)
Forma cenuşie are penajul dorsal galben – cenuşiu sau albicios – cenuşiu cu desene
întunecate. Laturile capului şi gâtul în partea anterioară cu pete albicioase. Penajul ventral este
albicios cu zigzaguri alungite, întunecate. Pe aripi are pete albicioase. La forma roşie
predomină culorile roşu–ruginiu şi mai puţin cenuşiu.
Este răspândit în regiunea palearctică. La noi, sedentar, atât în pădurile de şes, cât şi în
cele de dealuri şi munte.
Drepnea neagră (Apus apus)
Are penajul ventral cafeniu întunecat, gâtul alb – murdar, câteodată cafeniu, cu aspect
de pată. Restul penajului este negru. Zboară ca şi rândunelele, dar mai sus şi mai iute. Nu stă
niciodată pe pământ sau pe copaci, se agaţă de ziduri, de unde îşi ia zborul prin cădere. Silueta
în zbor asemănătoare cu a rândunicii, de care se deosebeşte prin mărimea corpului, prin
penajul ventral mai închis la culoare şi prin aripa mai îngustă şi mai ascuţită.
Este răspândită în regiunea palearctică. La noi, oaspete de vară, din aprilie până în
septembrie. Cuibăreşte prin clădiri şi ruine, în toată ţara, mai mult prin sate şi la margine
oraşelor.
Pescăraş albastru (Alcedo atthis)
Are spatele verde – albăstrui, abdomenul cafeniu – galben, creştetul capului verde cu
albastru sau cu benzi transversale albastre – verzui pe fiecare pană, gâtul alb până la albicios –
gălbui. Ochii sunt cafenii întunecaţi şi picioarele roşii – rumenii.
Este răspândit în regiunea palearctică. Se întâlneşte pe marginea pâraielor, râurilor, în
deltă şi chiar la ţărmul mării, în locuri cu copaci şi tufişuri. Mai mult singuratic, stă nemişcat
pe o ramură pândind orice mişcare de sub oglinda liniştită a apei şi cufundându-se apoi ca o
săgeată după pradă.
Prigorie (Merops apiaster)
Are partea anterioară a capului verde, ceafa şi mijlocul aripilor cafenii – castanii,
spatele galben cu reflexe verzui. De la cioc porneşte o linie neagră. Gâtul este galben deschis,
înconjurat cu negru. Abdomenul şi târtiţa sunt albastre sau verzi. Rectricele sunt verzi –
albăstrui, dungate cu galben. Ochii sunt roşii – vineţii, ciocul negru şi picioarele roşietice.
Este răspândită în partea sudică a regiunii palearctice. La noi este oaspete de vară, din
mai până în septembrie, frecventă atât în Dobrogea, aproape de malurile înalte al Dunării, cât
şi în interiorul ţării.
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Pupăză (Upupa epops)
Spatele este, în general, gălbui. Umerii şi aripile au dungi transversale, negre, care
alternează cu alb – gălbui. Penele galben – ruginii din moţ au vârful negru. Abdomenul este
galben – lutos, coada neagră, cu dungi longitudinale, albe. Ochii sunt cafenii – întunecat,
ciocul negru iar picioarele sure – plumburii.
Este răspândită în regiunea palearctică, în Africa şi India. La noi este oaspete de vară,
din aprilie până în noiembrie, prin livezi, lunci, câmpii, în sate şi oraşe, la marginea pădurilor
cu mult teren liber în faţă. Se hrăneşte în special cu gândaci. Zboară ca şi ciocănitorile iar,
când este surprinsă la sol, se aşează la întâmplare, cu aripile întinse şi coada lipită de pământ,
cu capul şi ciocul deschis în sus.
Ghionoaie verde (Picus viridis)
Penajul este în general verzui, numai creştetul, până la ceafă, roşu. Penajul dorsal,
umerii şi tectricele aripilor sunt verzi măslinii. Regiunea târtiţei este galben – verzuie. Coada
este negricioasă. Irisul este albastru.
Este răspândită în Europa, nordul Africii şi vestul Asiei. Trăieşte în general în pădurile
de foioase din regiunile de deal şi joase. Consumă insecte, cu predilecţie furnici, iar în sezonul
rece şi boabe.
Ghionoaie sură (Picus canus)
Are culoarea generală a corpului verzuie – cenuşie. Capul şi gâtul sunt cenuşii –
deschis. Penajul dorsal, ca şi tectricele aripilor, verde măsliniu. Penajul ventral cenuşiu –
verzui deschis. Irisul este roşiatic cenuşiu, ciocul cenuşiu – închis iar picioarele plumburii.
Este răspândită în Palearctica. La noi este sedentară, trăind în pădurile mari de foioase
din regiunea subcarpatică şi în cele de la şes. Preferă pădurile de sălcii din apropierea Dunării.
Către toamnă se deplasează în regiunile pomicole şi viticole.
Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major)
Penajul predominant este alb şi negru. Spatele, creştetul, partea inferioară a cefei şi
frâul negre, lucioase. Aripile negre, umerii albi. Coada este neagră. Irisul roşu – cafeniu,
ciocul negru, cu mandibula albăstruie iar picioarele negre – cenuşii.
Este răspândită în regiunea palearctică. Este sedentară, întâlnită în pădurile de deal,
prin livezi, vii, cât şi la câmp, dar mai cu seamă în pădurile din luncile Dunării.

Ciocănitoare pestriţă mică (Dendrocopos minor)
Penajul este predominant negru şi alb. Fruntea, obrajii şi laturile gâtului gălbui.
Abdomenul, tectricele subcodale şi partea de jos a laturii corpului roz, cu striaţii longitudinale
negre. La cap şi în partea de sus a pieptului, un frâu cu legăturile posterioare întrerupte.
Este răspândită în regiunea palearctică. Trăieşte în pădurile de foioase şi mai ales în
cele din Câmpia Dunării. Către toamnă şi iarna vine prin livezi şi parcuri. Este sedentară, cu
migrări locale. Obişnuieşte să stea transversal pe crengile arborilor.
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Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius)
Cea mai mare specie de ciocănitoare de la noi. Are penajul în general negru mat.
Creştetul este în totalitate roşu, la mascul, iar, la femelă, numai parţial. Ochii sunt gălbui –
sulf şters, ciocul cenuşiu strălucitor şi cu vârful albăstrui iar picioarele cenuşii – plumburii.
Este răspândită în regiunea palearctică. În ţara noastră este o pasăre sedentară, întâlnită
mai ales în pădurile de conifere.
Capîntortură (Jynx torquilla)
Are penajul dorsal cenuşiu deschis iar penajul ventral alb, cu pete împrăştiate, închise.
Ochii sunt cafenii – gălbui, ciocul şi picioarele galbene – verzui.
Este răspândită în regiunea palearctică. La noi este oaspete de vară, stând mai mult
prin pădurile de foioase, mai rar în cele de conifere. Când este în pericol, îşi zburleşte penele
de pe cap şi face mişcări dese, întorcând capul într-o parte şi în alta.
Ciocârlie de stol (Calandrella brachydactyla)
Deasupra este cafenie, cu dungi brun-negre, iar peste aripi mai deshisă la culoare.
Ventral, este alb-roşcată, lipsită de pete, câte o pată neagră, laterală pe gât.
Preferă locurile deschise de stepă cu vegetaţie joasă bogată sau câmpurile cu graminee
păioase din sud-estul ţării, pe soluri nisipoase sau pietroase.Iernează în nord-vestul Africii şi
sudul Europei.
Ciocârlie de bărăgan (Melanocorypha calandra)
Este cea mai mare specie de ciocârlie de la noi. Seamănă la colorit cu celelalte specii,
însă pe laturile guşii are o pată neagră.
Este specie xerofilă, prteferând zonele înierbate, aflate pe piatră. Iernează în nord-estul
Africii.
Ciocârlan (Galerida cristata)
Are penajul spatelui sur – roşcat – ruginiu, pieptul şi abdomenul roşcate deschis,
penele aripilor şi ale cozii cafenii întunecat sau negricioase, cu marginile roşcat – ruginii.
Irisul cafeniu, ciocul cenuşiu. Pe cap are un moţ caracteristic.
Este răspândit în regiunea palearctică. La noi sedentar şi foarte frecvent, vara pe
câmpii şi în regiunea deluroasă, la marginea drumurilor de ţară, locuri necultivate,
porumbişti, mirişti, vii, iar iarna prin apropierea caselor.
Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis)
Are penajul spatelui cenuşiu – roşcat, cel ventral alburiu, capul pătat cu cafeniu,
laturile corpului cu linii longitudinale negre, laturile gâtului de culoare deschisă, rectricele de
la margine şi steagurile externe de la perechea a doua albe. Ochii sunt galbeni – verzui, ciocul
cenuşiu – albicios iar picioarele roşietice.
Este răspândită în toată Europa. La noi este pasăre migratoare, în parte sedentară, după
cum sunt iernile, mai aspre sau mai blânde. Trăieşte în ţinuturile de şes prin locuri cultivate.
Iernează în sud, până în nordul Africii şi sud-vestul Asiei.
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Lăstun de mal (Riparia riparia)
Are corpul cafeniu, cu un guler de aceeaşi culoare pe piept. Partea inferioară este
albicioasă.
Cuibăreşte în galerii adânci pe care le sapă în maluri, formând colonii. Iernează în
Africa, cu excepţia regiunii de nord-vest.
Rândunică (Hirundo rustica)
Are penajul dorsal negru – strălucitor, cu luciu vânăt, fruntea şi beregata cafenii –
roşietice. Între frunte şi creştet prezintă un brâu subţire, alb. Penajul ventral este alb – gălbui.
Coada în furculiţă, pătată cu alb.
Este răspândită în toată Holarctica. În ţara noastră este oaspete de vară, sosind
devreme, în martie, şi plecând, cel mai târziu, la sfârşitul lunii octombrie. Iernează în Africa
de sud.
Lăstun de casă (Delichon urbica)
Are penajul dorsal negru – întunecat, cu luciu vânăt, metalic, aripile şi coada negre,
fără luciu. Ventral şi pe târtiţă este alb. Coada, scobită pe o treime din lungimea sa, este
depăşită de aripi. Picioarele şi degetele sunt acoperite cu pene albe. Irisul este cafeniu –
închis.
Este răspândit în regiunea palearctică. La noi, oaspete de vară, din aprilie până în
septembrie, trăind mai mult prin oraşe.
Fâsă de pădure (Anthus trivialis)
Are penajul dorsal cafeniu – suriu cu nuanţă verzuie, cu pete longitudinale cafenii.
Târtiţa şi partea posterioară a spatelui aproape unicolore. Deasupra ochiului o dungă albă.
Gâtlejul, laturile pieptului, coapsele şi tectricele subcodale galbene – roşietice – şters. Guşa,
partea superioară a pieptului şi laturile abdomenului cu pete negre, longitudinale. Ochii sunt
cafenii, ciocul negricios şi picioarele roşietice.
Este răspândită aproape în toată Palearctica. La noi este oaspete de vară, din martie
până în octombrie, prin toate pădurile de foioase, atât în câmpie, cât şi la munte, la margini de
păduri, prin luminişuri. Iernează în centrul şi vestul Africii.
Fâsă de câmp (Anthus campestris)
Vental este galben – albicioasă, tulbure. Pe guşă are câteva pete întunecate iar
deasupra ochiului o sprânceană evidentă, galbenă, luminoasă. Aripile au două dungi albe –
gălbui.
Este răspândită din centrul Serbiei până în centrul Asiei, în nord până în Scandinavia.
La noi este oaspete de vară, din aprilie până în octombrie, pe terenurile necultivate, nisipoase
şi prin pădurile defrişate. Iernează în partea nordică şi nor-estică a Africii şi în sudul
Peninsulei Arabia.
Fâsă de munte (Anthus spinoletta)
Penajul este, ventral, alb – murdar sau suriu, cu laturile abdomenului pătate cafeniu –
măsliniu – întunecat. Două dungi sure, luminoase traversează aripa. Remigele şi rectricele cu
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margini palid ruginii. Ochiul este cafeniu – întunecat, ciocul negru, cu vârful mandibulei
gălbui iar picioarele cafenii – castanii întunecat.
Este răspândită în regiunile muntoase din sudul şi centrul Europei. Este o pasăre
sedentară, întâlnită vara pe păşunile alpine din Carpaţi, iar iarna pe lângă apele de la câmpie.
Iernează în sud (nord-estul Africii, sud-estul Asiei şi în Grecia).
Codobatură galbenă (Motacilla flava)
Are partea posterioară a gâtului, umerii şi spatele verzi – măslinii, penajul ventral
galben intens, fruntea, creştetul şi ceafa cenuşii albăstrui. Ochii sunt cafenii întunecaţi, ciocul
negricios iar picioarele negre.
Este răspândită în toată Palearctica. Are o răspândire largă la noi, în special în
ţinuturile joase, umede, bine înierbate, cu luciu de apă în apropiere, dar şi pe văile largi ale
râurilor. Este foarte frecventă în Delta Dunării. În România există subspeciile Motacilla flava
flava şi M. f. feldegg. Ierneză în Africa, cu excepţia regiunilor deşertice.
Codobatură albă (Motacilla alba)
Are penajul cenuşiu cu negru pe cap, piept şi coadă; fruntea, obrajii şi partea inferioară
a corpului sunt albe. Ochiul cafeniu întunecat, ciocul şi picioarele negre.
Este răspândită în regiunea palearctică. Este oaspete de vară, din februarie până în
octombrie, pe lângă apele curgătoare, prin păduri şi în apropierea localităţilor. Iernează, de
obicei, în nordul Africii şi sud-vestul Asiei.
Sfrâncioc cu cap roşu (Lanius senator)
Spatele este negru, cu pieptul şi o pată pe aripi albe, iar creştetul, ceafa şi dosul gâtului
roşcate.
Cuibăreşte în regiuni deschise, aride, din vestul ţării nşi din Dobrogea, cu copaci şi
tufişuri, uneori şi în locuri mai împădurite. Iernează în regiunea estică a Africii ecuatoriale.
Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio)
Are coloritul cafeniu – roşcat, cu capul cenuşiu, iar pieptul şi pântecele zmeuriu –
deschise. Femela are capul cafeniu, iar pieptul cu dungi transversale. Ochii sunt cafenii, ciocul
negru şi picioarele negricioase.
Este răspândit în toată Europa, Asia Mică, Iran. La noi este oaspete de vară, din aprilie
până în octombrie, în tufişurile de păducel şi în pădurile liniştite. Iernează în Africa, la sud de
Sahara.
Sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor)
Are penajul superior cenuşiu – deschis, cel inferior alb, nuanţat pe piept cu rozroşiatic. Fruntea şi regiunea orbiculară sunt negre, aripile negre cu irizaţii violacee şi o pată
albă, rectricele mijlocii negre, cele laterale cu steagul extern alb. Irisul este cafeniu-închis.
Este răspândit din centrul şi sudul Europei până în regiunea palearctică vestică a
Asiei. La noi este oaspete de vară, din aprilie până în septembrie. Trăieşte prin podgorii,
grădini cu pomi rari, alei şi copaci singuratici, pe câmp. Iernează în jumătatea sudică a Africii.

64

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de
management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

Sfrâncioc mare (Lanius excubitor)
Are penajul dorsal cenuşiu – deschis, uşor cafeniu, cel ventral alb – murdar. Fruntea
este albicioasă, aripa neagră cu irizaţii violacee şi o oglindă albă. Peste ochi şi acoperind
orificiul urechilor trece o dungă lată, neagră. Irisul este cafeniu închis iar picioarele negre.
Este răspândit aproape în toată palearctica. La noi este oaspete de iarnă, din aprilie
până în octombrie, dar şi oaspete de vară.
Grangur (Oriolus oriolus)
Masculul are aripile, coada şi frâul negre, restul penajului galben – auriu. La baza
remigelor şi la extremitatea rectricelor se găseşte o pată galbenă. Femela are penajul spatelui
verde – cenuşiu, abdomenul albicios, gâtul cenuşiu – clar, remigele cafenii, cu o pată galbenă
către mijlocul celor primare, şi o alta, de aceeaşi culoare, la extremitate. Coada este cafenie cu
vârful galben.
Este răspândit în Europa, în partea nordică a Africii şi în Asia Centrală. La noi este
oaspete de vară, din aprilie până în octombrie, în pădurile de la şes şi prin desişuri, dumbrăvi,
parcuri, grădini. Iernează în toată Africa, în afară de partea ei nordică.
Graur (Sturnus vulgaris)
Primăvara, masculul este negru cu reflexe verzi sau violacee, mai întunecat pe aripi şi
coadă. Penele au marginile late, cenuşii. Câteva pene de pe spate au câte o pată sură – gălbuie
către vârf. Ochii sunt cafenii, ciocul negru iar picioarele cafenii – roşii. Toamna, după
năpârlire, penele cefei, partea anterioară a spatelui şi pieptul sunt către vârf albe, dând
aspectul de punctat cu alb. Femela are primăvara penajul mai pronunţat pătat cu alb. Tinerii
sunt suri - cafenii întunecat pe tot corpul cu obrajii ceva mai deschişi. Ciocul este negru – roşu
iar picioarele sure – cafenii.
Este răspândit în toată Europa. În ţara noastră este sedentar, mai ales în vestul
teritoriului, migrând numai în iernile cele mai aspre, sau oaspete de vară, lipsind din ţară
numai câteva luni. Trăieşte prin ţinuturi deschise, prin trestiişul iazurilor, la margini de păduri,
prin livezi sau vii. Iernează îndeosebi în sud-vestul Europei.
Gaiţă (Garrulus glandarius)
Are penajul predominant sur – roşcat. Tectricele remigelor primare şi steagurile
remigelor mijlocii la bază au dungi scurte, transversale, negre, albastre şi albe. Coada rotunjită
este neagră, la bază sură, cu dungi uşor albăstrui şi tectricele albe. Ciocul este puternic, negru,
cu vârfurile mandibulei şi maxilei încovoiate unul către altul. Irisul este albăstrui, nările ovale
şi cu vibrize iar picioarele sur – roşcate.
Este răspândită în toată regiunea palearctică, cu excepţia zonelor celor mai nordice. La
noi este sedentară; vara, în pădurile de până la 2300 m; toamna şi iarna prin vii şi la marginea
pădurilor.
Coţofană (Pica pica)
Are penajul ventral şi cel posterior al spatelui, umerii şi steagul remigelor primare
albe; restul penajului negru; pe gât şi pe spate, negrul are un luciu metalic, ventral vânăt, pe
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aripi verde, pe coadă auriu – vânăt şi violet. Aripile sunt scurte, coada lungă şi cuneiformă.
Irisul este cafeniu – întunecat, ciocul şi picioarele negre.
Este răspândită în toată regiunea palearctică (cu excepţia ţinuturilor celor mai
nordice). La noi este sedentară, comună în toată ţara. Iarna formează stoluri, vara mai mult
izolată, la margini de păduri.
Stăncuţă (Corvus monedula)
Are penajul capului, aripile, spatele şi coada negre cu luciu vânăt, ceafa cenuşie.
Penajul ventral este cenuşiu-negricios. Irisul, la păsările tinere este albastru iar la cele bătrâne
este alb – argintiu. Ciocul şi picioarele sunt negre.
Răspândită în toată Europa. La noi, subspecia C. m. spermologus este oaspete de iarnă;
puţine exemplare rămân şi peste vară. Subspecia C. m. soemmeringii este răspândită în estul
Europei şi în Peninsula Balcanică. La noi este sedentară, mai frecventă prin sate şi oraşe
decât pe câmp, uneori observată în tovărăşia ciorii de semănătură.

Cioară de semănătură (Corvus frugilegus)
Penajul este negru, cu intense reflexe violacee. Baza ciocului adulţilor este golaşă.
Cioc relativ lung şi conic. Creştetul bombat şi „pantalonii” stufoşi sunt, în mod normal,
vizibile.
Cuibăreşte în colonii, mai ales în regiuni de câmpie. Este sedentară, dar o parte dintre
exemplare se deplasează spre sud-vestul Europei. Exemplarele nordice migrează până în
nord-vestul Africii şi sud-vestul Asiei.
Cioară grivă (Corvus corone cornix)
Are penajul capului, guşa, aripile, gambele şi coada negre, restul penajului fiind
cenuşiu. Ochii sunt cafenii închis, ciocul şi picioarele negre.
Este răspândită în Peninsula Balcanică şi estul Europei. La noi este sedentară şi din
toamnă până în primăvară în stoluri de sute de exemplare prin oraşe, odihnindu-se pe
acoperişuri sau arbori. Cuibăreşte atât la câmpie, cât şi la dealuri până în zona subcarpatică.
Corb (Corvus corax)
Are penajul negru cu luciu evident, metalic, vânăt, violet şi verde. Ciocul este negru,
puternic, încovoiat de sus în jos, la vârf puţin dinţat. Irisul este cafeniu închis, picioarele şi
ghearele negre.
Este răspândit în toată regiunea palearctică, cu numeroase rase geografice. La noi este
sedentar, mai frecvent în regiunile subcarpatice şi în pădurile de la şes şi dealuri, mai ales
iarna. Cuibăreşte atât la munte, cât şi la deal şi şes.
Ochiuboului (Troglodytes troglodytes)
Penajul este dorsal cafeniu – ruginiu, cu pete ondulate, transversale, mai închise.
Aripile sunt cafenii – ruginii, pătate cu negru. Coada este ceva mai deschisă decât spatele.
Penajul ventral este cafeniu – ruginiu – palid, cu dungi ondulate, cafenii, transversale. Irisul
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este cafeniu închis, ciocul cafeniu – negricios iar picioarele cafenii. Îşi poartă coada în sus.
Când umblă face un fel de plecăciuni, coada zvâcnind şi mai sus.
Este răspândit în regiunea holarctică. Este sedentar, prezent în toată ţara, dar rar. Este
insectivor, vioi, locuind prin mărăcinişuri şi tufişuri, prin apropierea apelor.
Greluşel de stuf (Locustella luscinioides)
Colorit dorsal uniform, maro-cenuşiu-roşiatic; penaj ventral albicios, cu piept, flancuri şi
subcodale umbrite cu cafeniu. Subcodalele sunt maro-roşcat deschis, la unele exemplare cu
vârfuri de culoare deschisă, nu prea pronunţat. Sprânceană slab pronunţată. Coadă lungă, lată
şi rotunjită. Picioare de culoare închisă, maro-roşietice.
Cuibărteşte în stufărişuri dese. Iernează în nordul Africii şi valea Nilului.
Lăcar mic (Acrocephalus schoenobaenus)
Partea superioară a corpului puternic striată. Sprânceană distinctă şi lungă, crem
deschis. Târtiţă nestriată, maro gălbuie. Picioare gri.
Pasăre comună în stufărişuri , în mlaştini sau în alte tipuri de vegetaţie deasă, de-a
lungul malurilor râurilor sau lacurilor. Iernează în ţinuturile estice şi centrale ale Africii.
Lăcar de mlaştină (Acrocephalus palustris)
Are penajul dorsal sur – ruginiu – verzui; peste ochi, o dungă albă, abdomenul alb cu o
nuanţă galben – roşiatică, ciocul puţin turtit anterior şi colţurile gurii galbene – portocalii.
Este răspândit în Europa centrală şi sudică, spre est, până în Asia centrală. Este
oaspete de vară, din regiunile muntoase până în câmpiile umede, prin locuri inundabile,
aproape de râuri şi pâraie, prin buruieni şi răchitiş. Iernează în sud-estul Africii.
Lăcar de stuf (Acrocephalus scirpaceus)
Partea superioară a corpului maro, fără dungi şi doar o urmă slabă de sprânceanăîl
deosebesc de A. schoenobaenus. Deasupra de un maro ceva mai caldd decât A. palustris.
Târtiţa întotdeauna ruginie. Picioare gri maronii. Falncuri nuanţate cu ocru.
Frecvent întâlnit în stufăriş. Iernează în Africa centrală.
Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus)
Este cel mai mare lăcar, cu cioc lung şi puternic. Asemănător cu un lăcar de stuf de
talie mare, dar cu sprânceana mai distinctă şi cu o uşoară nuanţă de crem pe guşă.
Cuibăreşte atât în stufărişurile întinse, cât şi în cele mai mici. Iernează în Africa de
vest şi centrală.
Frunzăriţă galşbenă (Hippolais icterina)
Partea dorsală gri-verzuie şi partea ventrală de un galben-deschis. Bordurile deschise
ale remigelor secundare formează un câmp deschis pe aripa strânsă în penaj proaspăt.
Sprânceană slab marcată. Aripi lungi. Picioare gri-albăstrui.
Trăieşte în păduri cu frunze căzătoare cu subarboret, în parcuri cu vegetaţie bogată şi
în grădini întinse. Iernează în Africa la sud de Sahara.
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Silvie porumbacă (Sylvia nisoria)
Masculul are penajul dorsal cenuşiu – întunecat cu reflexe roşietice, abdomenul sur –
albicios cu pete sure, întunecate, pronunţate, remigele sure – cafenii cu marginile deschise,
rectricele cenuşii – întunecat cu marginile sure – deschis. Femela are petele mai puţin clare.
Ochii sunt galbeni – aurii, ciocul cafeniu – negricios iar picioarele sure – plumburii deschis.
Este răspândită din Europa centrală şi nordul Italiei până în Turkestan. La noi este
oaspete de vară, din aprilie până în octombrie, în păduri şi zăvoaie cu scaieţi deşi. Iernează în
Africa de est şi în sudul Arabiei.
Silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla)
La mascul, penajul capului este negru, gâtul, laturile capului şi ceafa surii, penajul
dorsal sur – măsliniu – cafeniu şi cel ventral sur. Bărbia şi mijlocul abdomenului sunt
deschise la culoare. Prima remige este tot atât de lungă ca şi tectricele superioare ale aripii sau
ceva mai lungă. Rectricele sunt la fel ca spatele. Femelele şi tinerii au creştetul roşu – cafeniu,
ceafa şi laturile gâtului mai mult cafenii.
Este răspândită aproape în toată Palearctica. În ţară este oaspete de vară, din aprilie
până în octombrie, frecvent în pădurile cu copaci înalţi şi subarboret tufos, în zăvoaie la deal.
Iernează în Africa, la nord de Ecuator.
Silvie de câmp (Sylvia communis)
Are corpul alungit cu coada lungă, gâtul alb. Aripile, ruginii în partea de sus, capul,
ceafa, spatele şi târtiţa sunt surii – roşcate cu reflexe sure – ruginii. Penajul ventral este alb, cu
pieptul nuanţat sur – roz iar remigele, rectricele şi subalarele sure – negre. Remigele au dungi
late, ruginii deschis şi subalarele o margine lată, ruginie – roşcată. Ochii sunt galbeni – cafenii
iar picioarele gălbui.
Este răspândită din vestul Europei până în vestul Asiei. În ţară este oaspete de vară,
din aprilie până în octombrie, prin grădini, păduri şi mărăcinişuri. Iernează în Africa centrală.
Silvie mică (Sylvia curruca)
Are partea superioară a capului cenuşie, penajul dorsal sur – cafeniu, cel ventral alb,
iar pe guşă şi laturi cu puţin cafeniu deschis. Rectricele laterale au steagul extern alb. Pe cel
intern se află o pată cuneiformă, mare, albă. Cap gri la ambele sexe.
Este răspândită în toată Palearctica. La noi este oaspete de vară, din martie până în
octombrie, prin tufişuri şi garduri vii, grădini, vii şi zăvoaie. Iernează în partea estică a Africii
centrale.
Pitulice mică (Phylloscopus collybita)
Are penajul dorsal sur – cafeniu – verzui, ventral alb – murdar iar pe laturi gălbui.
Obrajii sunt cafenii, dunga aripilor galbenă palid, picioarele negre – cafenii cu tălpile galbene.
Este răspândită în Europa până aproape de Cercul Polar şi în Asia până la lacul Baikal.
Este pasăre de pasaj la noi, în martie şi octombrie, iar în grupuri mici şi oaspete de vară,
clocind până la limita superioară a bradului. Iernează în nordul şi nord-estul Africii şi sudvestul Asiei.
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Pitulice sfârâitoare (Phylloscopus sibilatrix)
Obraji şi piept de un galben clar, abdomen de un alb strălucitor, partea dorsală de un
verde-gălbui intens. Sprânceană galbenă distinctă.
Specie comună în pădurile cu copaci înalţi cu frunziş abundent, dar fără subarboret.
Iernează în Africa centrală.
Pitulice fluierătoare (Phylloscopus trochilus)
Are penajul dorsal sur – verzui, cel ventral alb – gălbui. Tectricele subalare, către
margine, sunt galbene ca sulful. Obrajii sunt gălbui, şi picioarele gălbui – roşiatice.
Este răspândită aproape în toată Palearctica. Este pasăre de pasaj, în aprilie şi
octombrie. Puţine exemplare rămân ca oaspeţi de vară, iar în sud-vestul ţării rămân şi peste
iarnă. Iernează în Africa, la sud de Sahara.
Muscar negru (Ficedula hypoleuca)
Masculul are vara spatele negru, partea ventrală albă, târtiţa cenuşie, fruntea albă,
uneori cu două pete albe şi în dreptul nărilor. Aripa este neagră – cafenie întunecat, cu un
câmp alb către posterior. Coada este neagră şi pe laturi cu alb, câteodată în întregime neagră.
Iarna, masculii adulţi şi tinerii au penajul dorsal cenuşiu – cafeniu întunecat şi uneori alburiu.
Penajul ventral este albicios – galben – cafeniu. Pe aripă un câmp alb sau galben – alb; pe
steagurile externe ale remigelor 1 – 6 un fond alb. Femela are penajul dorsal cafeniu – suriu,
ventral alb – murdar. Remigele anterior, uniform cafeniu – negricioase, iar cele trei din urmă
tivite cu alb. Cele trei tectrice exterioare albe pe steagul exterior.
Este răspândit în Europa, nordul Africii, Asia Mică şi Iran. La noi este pasăre de pasaj,
prin aprilie şi septembrie, mai mult în pădurile de foioase. Puţine perechi rămân şi peste vară
şi cuibăresc, mai mult în Banat şi Transilvania. Iernează în Africa Centrală.
Muscar mic (Ficedula parva)
Penaj cafeniu, abdomen alb. Pete albe la baza cozii. Masculul adult are piept
portocaliu-ruginiu cu intensitate variabilă. Femela are uşor crem pe bărbie şi piept.
Trăieşte în pădurile cu frunze căzătoare sau de amestec, cu vegetaţie luxuriantă.
Iernează în India.
Muscar gulerat (Ficedula albicollis)
La baza remigelor mari se află o pată albă iar pe partea posterioară a aripilor un scut
alb. Penajul la masculul adult este negru şi alb, cu un guler alb, întrerupt uşor pe laturi.
Penajul la femelă şi la tineri este dorsal sur cafeniu şi ventral alb – murdar. Nu au guler. Irisul
este cafeniu închis.
Este răspândit în sudul Europei Centrale şi în Asia Mică. La noi este pasăre de pasaj,
prin aprilie şi septembrie; perechi singuratice rămân ca oaspeţi de vară, în regiunea
subcarpatică, prin pădurile de foioase şi cu mulţi arbuşti. Iernează în Africa Centrală.
Muscar sur (Muscicapa striata)
Are penajul dorsal sur – cafeniu, cel ventral alb – murdar. Pe cap are zigzaguri
întunecate. Pieptul, în partea anterioară, are pete longitudinale cafenii – sure. Coada este
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întunecată cu tivuri uşoare, luminoase. Tinerii sunt cenuşii – cafenii, cu pete gălbui sau ruginii
– cafenii.
Este răspândit în Europa până la lacul Baikal. În ţara noastră trăieşte în special prin
pădurile de foioase cu pâraie şi grădini mari, ca oaspete de vară, din aprilie până în octombrie.
Toamna, când pleacă spre sud este foarte gras. Iernează în Africa, la sud de Sahara.
Pietrar sur (Oenanthe oenanthe)
Masculul are spatele sur – cenuşiu deschis, abdomenul şi bărbia albe, pieptul galben –
trandafiriu, fruntea şi o linie care trece peste ochi albe. Coapsele şi două rectrice mediane sunt
negre, restul rectricelor albe şi cu vârful negru. Ochii sunt cafenii, ciocul şi picioarele negre.
Toamna, după năpârlire, spatele este roşiatic. Femela are spatele sur – cenuşiu roşiatic, petele
de la ochi negricioase, abdomenul cafeniu – ruginiu deschis, remigele negre cu marginile
galbene deschis.
Este răspândit în Europa, nordul Asiei şi estul Americii de Nord. La noi este oaspete
de vară, din martie până în octombrie, frecvent în locurile stâncoase, cu surpături, şi în zonele
de stepă. Toamna se întâlneşte în toată ţara, mai ales pe ogoare. Iernează în Africa Centrală şi
nordul peninsulei Arabia.
Pietrar răsăritean (Oenanthe isabellina)
Are coloritul nisipului, cu aripile mai castanii şi terminaţia cozii întunecată, mai lată
decât la O. oenanthe.
Cuibăreşte în sud-estul Europei şi Asia, în stepe şi semideşerturi. Iernează în Asia de
sud-vest.
Marăcinar mare (Saxicola rubetra)
Are creştetul, regiunea cefei, spatele, obrajii şi tectricele supracodale cafenii –
întunecat, cu margini ruginii pe fiecare pană. Gâtul anterior, pieptul şi laturile sunt ruginii,
abdomenul albicios, sprâncenele, partea de jos a obrajilor, laturile gâtului, câte o oglindă pe
fiecare aripă şi treimea anterioară a aripilor albe curat. Ochii sunt cafeniu închis, ciocul şi
picioarele negricioase, slab cafenii.
Este răspândit din Europa până în vestul Siberiei. În România este oaspete de vară, din
martie până în septembrie, frecvent prin câmpii, lunci umede, tufişuri şi margini de păduri.
Iernează în Africa Centrală şi de vest.
Mierlă de piatră (Monticola saxatillis)
Masculul are coloritul albăstrui pe cap şi spate, cărămiziu pe partea inferioară, iar
femela cafeniu solzat.
Este răspândită în stâncăriile Carpaţilor, dar şi în munţii stâncoşi ai Măcinului.
Codroş de pădure (Phoenichurus phoenichurus)
Masculul adult are fruntea, laturile, capului şi partea anterioară a gâtului negre. Spatele
este cenuşiu, pieptul, laturile corpului şi coada ruginii – roşietice vii. Partea superioară a
capului şi mijlocul abdomenului albe. Ochii cafenii, ciocul şi picioarele negre. Femela are
spatele sur – întunecat, abdomenul sur şi, uneori, partea anterioară a gâtului negricioasă.
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Este răspândit în Europa centrală şi nordică. La noi este oaspete de vară, din aprilie
până în octombrie, frecvent în pădurile bătrâne de sălcii din luncile râurilor. Iernează în Africa
centrală şi de vest şi în sudul peninsulei Arabia.
Măcăleandru (Erithacus rubecula)
Are spatele sur – măsliniu – întunecat, abdomenul alb – argintiu, laturile pieptului sure
– cenuşii, fruntea, gâtul anterior şi partea de sus a spatelui roşietice – galbene viu. Ochii sunt
cafenii – roşcaţi, ciocul negru şi picioarele cafenii.
Este răspândit în Europa până în regiunile palearctice ale Asiei. La noi, în parte
sedentar, în parte, oaspete de vară. Frecvent în zona dealurilor subcarpatice, urcând până în
zona coniferelor; lipseşte la şes. Cloceşte frecvent în munţi. Iernează în sudul Europei, nordul
Africii şi sud-vestul Asiei.
Privighetoare roşcată (Luscinia megarhynchos)
Penajul dorsal este în general sur – roşcat, cu capul şi spatele ceva mai întunecate
decât restul. Penajul ventral este sur – galben deschis, în regiunea guşii puţin mai alburiu.
Steagurile externe ale remigelor cafenii – întunecat, rectricele cafenii – roşcate. Ochii sunt
cafenii – roşietici, ciocul negricios deasupra şi gălbui dedesubt iar picioarele cafenii – gălbui
deschis.
Este răspândită din vestul Europei şi ţările din jurul Mediteranei până în
Transcaucazia. La noi este oaspete de vară, din aprilie până în septembrie, în pădurile şi
crângurile umede de la şes, lunci şi dealuri. Iernează în Africa centrală şi de vest.
Privighetoare de zăvoi (Luscinia luscinia)
Se aseamănă cu privighetoarea roşcată, dar poate fi uneori deosebită prin spatele mai
gri, coada de un roşu mai puţin intens şi prin petele gri şterse de pe piept.
Cuibăreşte în crânguri cu mult frunziş şi de-a lungul ţărmurilor lacurilor, în zăvoaie
mari şi umbroase. Iernează în Africa australă estică.
Mierlă (Turdus merula)
Masculul adult este complet negru, cu ochii cafenii, ciocul şi pleoapele galbene viu şi
picioarele cafenii întunecat. Femela adultă are spatele negru şters, abdomenul sur negru şi
pătat cu sur deschis, beregata şi partea de sus a pieptului sure şi pătate cu alburiu sau roşiatic.
Este răspândită în toată Europa, în subregiunea mediteraneană, până spre centrul
Asiei. La noi este sedentară, prezentă în toată ţara, atât în pădurile din zona montană, cât şi în
cele de la şes şi dealuri. Nord-estul Africii şi sud-vestul Asiei sunt cartierele de iernare.
Sturz cântător (Turdus philomelos)
Are penajul dorsal sur – măsliniu, capul şi laturile gâtului ruginii - gălbui şi cu pete
întunecate, penajul ventral alb – gălbui cu pete cafenii – negricioase, ovale sau triunghiulare,
remigele cafenii cu dungi ruginii, tectricele subalare ruginii – gălbui deschis, iar cele
superioare pătate cu galben – trandafiriu pe vârfurile penelor. Rectricele sunt măslinii cafenii.
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Este răspândit aproape în toată Palearctica. În ţara noastră este oaspete de vară, din
martie până în noiembrie, frecvent atât în pădurile din zona muntoasă, cât şi în cele de la şes
şi dealuri. Iernează în jurul Mării Mediterane şi în sud-vestul Asiei.
Sturz de vâsc (Turdus viscivorus)
Are penajul ventral ruginiu – gălbui, cu pete mari, întunecate şi cafenii, triunghiulare
pe gât şi reniforme sau ovale pe piept, remigele cafenii întunecate, cu marginile gălbui –
cafenii – albicioase, rectricele sure cafenii, cu marginile sure – gălbui deschis, tectricele
subalare albe, iar cele superioare cu vârfuri albe. Ochii sunt cafenii, ciocul la bază gălbui, în
rest cafeniu iar picioarele roşii.
Este răspândit în Europa, nordul Africii şi Asia centrală. La noi este sedentar şi eratic
local, frecvent în regiunile subcarpatice, urcând până în pădurile de fag şi brad, unde clocesc
perechi izolate.
Cocoşar (Turdus pilaris)
Are penajul capului, partea posterioară a gâtului şi târtiţa cenuşii, spatele tectricele
supraalare şi umerii cafenii – castanii întunecat. Rectricele sunt negre, remigele cafenii,
laturile pieptului cafenii, abdomenul alburiu. Ochii sunt cafenii, ciocul galben şi picioarele
cafenii întunecat.
Este răspândit în nordul Palearcticii. La noi este oaspete de iarnă, din noiembrie până
în aprilie, în stoluri de 50 – 100 până la câteva sute de exemplare. În ultimii zeci de ani a
devenit şi sedentar.
Piţigoi sur (Parus palustris)
Penajul este în general alb – cenuşiu, cu o calotă neagră, lucioasă. Pe bărbie are o pată
mică, neagră, aproape pătrată. Obrajii şi laturile gâtului sunt albe, cele din urmă uşor roşietice,
luminoase. Penajul dorsal este cafeniu – cenuşiu, cel ventral alb- cenuşiu – murdar. Laturile
de la umeri, către tectricele subcodale, ruginii spălăcit. Ciocul este scurt şi gros.
Este răspândit din Ungaria, prin Peninsula Balcanică, ţara noastră, până în Caucaz. La
noi se află două subspecii: Parus p. palustris şi Parus p. stagnatilis, ambele sedentare, prin
toate pădurile de foioase.
Piţigoi de livadă (Parus lugubris)
Are penajul în general alb – murdar – cenuşiu. Pe cap este cafeniu, pe gâtlej ceva mai
închis, formând o pată triunghiulară, pe obraji şi laturile capului alb. Penajul dorsal este
cafeniu – cenuşiu, cel ventral alb – murdar. Laturile corpului au culoarea smântânii, cu uşoare
reflexe cafenii deschis. Ciocul şi picioarele sunt negricioase - albăstrui.
Este răspândit în Peninsula Balcanică şi în nordul Italiei. Este sedentar, frecvent în
toată ţara, mai ales prin viile şi livezile din zona subcarpatică, mai numeros în vestul şi sudul
ţării. La şes se întâlneşte numai accidental.
Piţigoi albastru (Parus caeruleus)
Are coloraţia generală galbenă – albastră – deschis, spatele verzui, capul, aripile şi
coada albastre. Ventral este galben. Creştetul capului este înconjurat de o dungă albă, care
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pleacă de la frunte şi se îndreaptă către ceafă. Linia nazo-oculară este albastră – negricioasă,
obrajii albicioşi, gâtul înconjurat de un colier albăstrui. Remigele sunt negre – vineţii,
rectricele albastre – vineţii. Ochii sunt cafenii – întunecat, ciocul negru şi pe margini alb –
murdar iar picioarele plumburii.
Este răspândit în Europa, Asia Mică, Caucaz. La noi este sedentar, prin toate pădurile
de foioase, vii, livezi, atât la şes, cât şi în regiunea deluroasă, prin zăvoaie de sălcii.
Piţigoi de brădet (Parus ater)
Are ceafa, laturile capului şi ale gâtului albe, în rest capul şi gâtul negre sau negre
albăstrui. Partea posterioară a spatelui şi târtiţa cu puţin roşu – gălbui. Penajul ventral este
albicios, pe laturi cu puţin ruginiu- gălbui. Peste aripi o dungă alungită, transversală, albă.
Rectricele sunt sure – întunecat, remigele primare adesea măslinii.
Este răspândit din Europa, prin nordul Asiei, până în regiunea Amurului. La noi este
sedentar, în pădurile de conifere ale Carpaţilor, coborând în iernile grele către câmpie şi
dealuri, în grădini şi în parcurile cu conifere.
Piţigoi mare (Parus major)
În culoare predomină galben şi negru. Spatele este verde – măsliniu, pieptul şi
abdomenul galbene – şters, creştetul, beregata, o dungă de pe mijlocul pieptului ce se
îngustează către abdomen şi o dungă circulară ce înconjoară gâtul către ceafă sunt negre.
Remigele şi rectricele sunt sure – albăstrui. Laturile capului, obrajii şi o porţiune din regiunea
urechii sunt albe. Irisul este cafeniu – întunecat, ciocul negru şi picioarele sure – plumburii.
Este răspândit în Europa, vestul Asiei şi nord-vestul Africii. La noi este o pasăre
sedentară, frecventă în toată ţara, prin toate pădurile de la Dunăre până la munte, în grădini,
livezi, garduri vii, prin parcurile oraşelor, prin sate etc. Este sociabil, în afara epocilor de
cuibărit întâlnindu-se în tovărăşia altor piţigoi.
Ţiclean (Sitta europaea)
Are spatele şi creştetul cenuşii – albăstrui. De la baza ciocului porneşte peste ochi
până la gât o linie neagră. Bărbia, guşa şi obrajii sunt albe, penajul ventral ocru – gălbui viu
iar laturile corpului cafenii – castanii.
Este răspândit din vestul Europei, prin ţara noastră, către Asia Mică. Ţicleanul este la
noi sedentar, în pădurile de foioase şi în livezile bătrâne, urcând până în zona fagului. Este
răspândit prin subspecia Sitta e. caesia.
Cojoaică de pădure (Certhia familiaris)
Are penajul dorsal mai mult sau mai puţin cafeniu închis, cu pete rahiale mici, surii,
mărginite cu dungi înguste, ruginii, palide. Regiunea târtiţei este galbenă – ruginie, luminoasă.
Vârfurile tectricelor principale, pata de la mijlocul steagului extern sunt albicioase sau
galbene – smântânii. Penajul ventral este alb – murdar, cu laturile uneori uşor nuanţate în
ruginiu. Tectricele subcodale sunt ruginii – palid iar rectricele ascuţite la vârf.
Este răspândită în regiunea palearctică. În ţara noastră este sedentară, în toate pădurile
mari cu copaci bătrâni, urcând până în zona stejarului.
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Vrabie de casă (Passer domesticus)
Masculul are creştetul sur-albăstrui, iar laturile cafenii – castanii, spatele ruginiu, cu
dungi negre, longitudinale. Pe aripă are două dungi transversale, din care una lată, albă, iar
cealaltă îngustă, galbenă – ruginie. Obrajii sunt albi suri, gâtlejul negru, picioarele surii iar
ochii cafenii. Femela are penajul dorsal cafeniu deschis, cu pete longitudinale negre. Penajul
ventral este sur – alburiu. Deasupra ochiului are o dungă galbenă – deschis.
Este răspândită în toată regiunea palearctică, în Egipt şi în India. A fost colonizată în
Europa, America de Nord şi Australia. La noi este sedentară, în sate, oraşe, în toate locurile
unde găseşte uşor hrana.
Vrabie de câmp (Passer montanus)
Are penajul de pe cap şi ceafă cafeniu – roşu. Spatele este ruginiu, gâtlejul negru,
laturile capului albe, o dungă care se întinde de la cioc la ochi şi pata de pe obraji negre.
Penajul ventral este sur, clar. Aripile au două dungi transversale, albe. Ochii sunt cafenii –
întunecaţi, ciocul negru iar picioarele roşietice.
Este răspândită în toată regiunea palearctică. La noi este sedentară, în regiuni cu
maluri argiloase, înalte, prin câmpii cu multe tufişuri de spini şi pe la marginea pădurilor.
Cinteză (Fringilla coelebs)
Masculul are fruntea neagră, întunecată, capul şi ceafa albastre - cenuşii, spatele
cafeniu. Penajul ventral este roşu – vânăt, abdomenul albicios iar aripile cu două dungi albe,
transversale. Primăvara, ciocul este albăstrui – curat, iarna şi toamna alb – roşiatic, dar cu
vârful totdeauna negru. Picioarele sunt sure – roşiatice sau de culoarea cărnii – murdar, ochii
cafenii. Femela şi tinerii au penajul dorsal cafeniu – măsliniu iar cel ventral, sur.
Este răspândită în Europa şi Asia Centrală. În ţara noastră este sedentară, urcând până
in zona coniferelor. Iarna, când la munte zăpada este prea mare, coboară către văi şi câmpie,
în sate şi la marginea oraşelor.
Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla)
Masculul, în perioada împerecherii, are penajul superior negru – întunecat, gâtlejul şi
umerii ruginii – portocalii, partea posterioară a spatelui, pieptul şi abdomenul albe şi laturile
corpului cenuşii întunecat, cu mici pete longitudinale, negre. Aripile au două dungi albe,
transversale. Rectricele externe au pete cuneiforme, albe, întunecate, iar cele mijlocii sunt
tivite cu galben – suriu. Femela are spatele, ceafa şi abdomenul cafenii – sure, iar penajul
ventral mai şters. După năpârlire, culorile vii sunt mascate de culoarea cafenie – galbenă a
marginilor penelor.
Este răspândită din Norvegia până în Kamceatka. În ţara noastră este oaspete de iarnă,
din octombrie până în aprilie. Când iarna este grea în nord, vine în stoluri mari împreună cu
presurile, sticleţii, piţigoii, prin grădini, în sate, la margini de şosele. Perechi izolate rămân
rareori şi peste vară, clocind în pădurile din Carpaţi.
Botgros (Coccothraustes coccothraustes)
Are partea anterioară a capului sură – gălbuie, obrajii cafenii – galbeni, ceafa sur –
cenuşie şi spatele cafeniu – deschis. Ventral este sur – castaniu, bărbia şi partea de sus a
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gâtlejului negre, aripile negre cu o pată albă la mijloc. Ciocul, primăvara, este albastru –
întunecat, toamna şi iarna, sur, mai întunecat la vârf decât la bază. Ochii sunt cenuşii iar
picioarele roşietice deschis.
Este răspândit în toată Europa, nordul Asiei, Asia Mică, Caucaz până în India. La noi
este sedentar, în pădurile cu mulţi carpeni şi paltini.
Cănăraş (Serinus serinus)
Are creştetul, gâtlejul şi mijlocul pieptului galben – verzi, întunecat, abdomenul
galben curat, regiunea cefei şi spatele verzi – măslinii, cu pete întunecate în serie
longitudinală. Pe galbenul laturilor corpului se găsesc pete destul de mari, alungite, negre
întunecat. Aripa are două dungi galbene. Remigele şi rectricele sunt negricioase, cu margini
verzi. Toamna, spatele şi aripile au o coloraţie cafenie – roşcată sau surie – roşie. Femela este
puţin mai mică decât masculul, cu penajul mai şters şi mai pătat. Tinerii au spatele galben –
verzui murdar, cu pete longitudinale cafenii. Ochii sunt înconjuraţi de un cerc îngust galben.
Este răspândit în sudul şi centrul Europei, Asia Mică, Caucaz etc. La noi este oaspete
de vară, rămânând uneori şi peste iarnă. Preferă regiunile păduroase cu luminişuri, văile
râurilor şi grădinile cu pomi fructiferi. Iernează în nord-estul Africii şi în estul Mării
Mediterrane.
Florinte (Carduelis chloris)
Masculul are penajul dorsal verde – măsliniu, cel ventral verde – galben. Aripile sunt
cenuşii iar coada neagră. Pe aripi câte o pată galbenă. Ciocul este roşiatic iar ochii cafenii.
Femela este totdeauna mai cenuşie decât masculul. Tinerii au pe partea superioară şi
inferioară a corpului dungi longitudinale întunecate.
Este răspândit în Europa, nordul Africii, Caucaz, în vestul Asiei şi Asia Mică. La noi
este sedentar, populând dumbrăvile şi copacii din câmpii dar şi pădurile de deal.
Scatiu (Carduelis spinus)
Masculul are creştetul negru, spatele verde – galben dungat cafeniu întunecat. Aripile
sunt negricioase cu două dungi gălbui iar pieptul galben întunecat. Abdomenul este alb şi
gâtlejul negru. Femela are penajul superior al corpului verde – suriu, cu pete longitudinale.
Faţa inferioară este albă sau albă – gălbuie, pătată cu negru.
Este răspândit în toată regiunea palearctică; iarna migrează în sud. La noi este
sedentar, trăind în pâlcuri prin toate pădurile, în special toamna şi primăvara. În ierni mai
aspre se retrage spre sud, dar revine imediat ce vremea sedentară-a încălzit. Cloceşte regulat
în pădurile de conifere din Carpaţi.
Sticlete (Carduelis carduelis)
Are capul, posterior negru, obrajii cu negru, roşu şi alb. Penajul de la baza ciocului
formează un cerc negru, urmat de un alt cerc de pene roşii – carmin. Spatele este cafeniu iar
partea ventrală albicioasă. Laturile pieptului sunt cafeniu deschis, aripile şi coada negre, cu
capătul penelor alb. La jumătatea remigelor există o oglindă galbenă – aurie.
Este răspândit în Europa, în nordul Africii şi nord-vestul Asiei. La noi, mai mult în
partea de nord a ţării, prin păduri de foioase.
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Cânepar (Carduelis cannabina)
Masculul are capul cafeniu, cu fruntea şi pieptul de un roşu ca zmeura, spatele maro.
Are alb pe marginile remigelor primare şi pe rectrice. Cioc gri. Toamna, roşul este mai
atenuat. Femela şi juvenilii nu au roşu, au piept striat, cu un colorit mai puţin omogen.
Cuibăreşte în regiuni deschise cu mărăcini şi tufişuri, în parcuri şi grădini.
Presură sură (Miliaria calandra)
Are penajul fără prea mari varietăţi de culoare: dorsal sur – cafeniu, ventral albicios
sau galben – albicios. Laturile şi partea terminală a abdomenului au dungi întunecate.
Rectricele laterale sunt în întregime cenuşii, fără pete albe. Ochii sunt cafenii întunecaţi,
ciocul este galben – verzui şi picioarele cenuşii – vinete. Femela şi tinerii au acelaşi colorit, la
tineri ceva mai întunecat.
Este răspândită în Europa, Asia Mică şi Caucaz. La noi este sedentară, în culturile de
stepă, cu copaci puţini. Iarna se asociază cu presuri aurii, cinteze comune, cinteze de iarnă şi
vrăbii de câmp în pâlcuri mai mici sau mai mari.
Presură galbenă (Emberiza citrinella)
Are penajul spatelui trandafiriu, pătat cu cafeniu întunecat, ceafa şi laturile gâtului
verzi – măslinii şi ruginii amestecat. Aripile au câte două dungi transversale galbene, clare.
Remigele şi rectricele sunt negricioase cu margini mai deschise, penajul ventral şi capul
galbene – lămâie viu. Pieptul şi abdomenul sunt punctate cu roşu – cafeniu. Laturile pieptului
sunt trandafirii viu şi târtiţa ruginie. Ochii sunt cafenii, ciocul albăstrui şi picioarele vinete –
roşcate.
Este răspândită în Europa. La noi este sedentară, în pădurile de la munte şi de la şes, în
tufişuri şi arbori mici din câmpie, unde şi cuibăreşte.

Evaluarea stării de conservare a speciilor vizate de proiect
Conservarea păsărilor în situri desemnate prin lege este necesară pentru menținerea
unor populații stabile ale speciilor protejate și a unei diversități crescute ale acestora. Acest
lucru se poate realiza prin protejarea habitatelor specifice pentru cuibărit, pasaj sau iernare,
printr-un management corespunzător împotriva factorilor perturbatori.
Stabilirea stării de conservare a unei specii la nivelul ariei protejate se poate face
urmărind anumite atribute care definesc o stare de conservare favorabilă. Aceste atribute se
raportează la o valoare de referință stabilită, urmărind matricea generală de evaluare.
Tabel 27 Atributele utilizate în procesul de evaluare a stării de conservare
Atribute

Obiective

Distribuția speciei în cadrul Menținerea unui areal
ariei
favorabil de distribuție
pentru specia țintă

Limite acceptabile ale valorii de
referință
- Se consideră valoare de referință
situația distribuției speciei în anul
2011 în cadrul ariei
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Mărimea populației

Menţinerea unei valori
favorabile pentru
mărimea populaţiei
Menţinerea calităţii
habitatului speciei

Habitatul speciei
Tendințe de evoluție

Asigurarea unui trend
favorabil al speciei in
cadrul ariei

- se consideră valoare de refeință
populația menționată în formularul
standard al ariei
- se consideră valoare de referință
calitatea habitatul prezent la
momentul acestui studiu (2011)
Se vor lua în considerare:
- amenințările la adresa speciei
- amenințările la adresa integrității
habitatului speciei
- măsuri de conservare existente

Tabel 28 Matricea generală de evaluare a stării de conservare a fiecărei specii la nivelul
ariei protejate
Parametrii
Codul speciei:

Favorabil
(verde)

Distribuţia
locală
(răspândirea
speciei în cadrul
parcului)

Stabil (pierdere şi
extensie în
echilibru) sau
creştere şi mai
mare decât aria de
repartiţie
favorabilă luată
drept referinţă
Efectivul
populaţiei mai
mare decât
valoarea
populaţiei de
referinţă
favorabilă

Populaţia

Habitatul
speciei

Habitatul este
suficient de mare
(şi stabil sau în
creştere),
iar calitatea
habitatului
permite

Statut de conservare
Nefavorabil
Nefavorabil total
neadecvat
neadecvat (roşu)
(portocaliu)
Orice altă
Diminuare
combinaţie
considerabilă
(echivalentă cu o
pierdere mai mare
de 10% raportată
la distribuţia
locală favorabilă
luată ca referinţă
Orice altă
Diminuare
combinaţie
însemnată a
mărimii
populaţiei,
echivalentă cu o
pierdere de mai
mult de 25% din
mărimea
populaţiei de
referinţă
Orice altă
combinaţie

Habitatul este
evident insuficient
de extins pentru a
asigura
supravieţuirea pe
termen lung a
speciei

Necunoscut
(informaţii
insuficiente)
Date
concludente
insuficiente
sau
inexistente

Date
concludente
insuficiente
sau
inexistente

Date
concludente
insuficiente
sau
inexistente
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Parametrii
Codul speciei:

Favorabil
(verde)
supravieţuirea pe
termen lung a
speciei

Perspective
(privitoare la
populaţie, areal
şi prezenţa
habitatului)

Evaluarea
statutului de
conservare

Nu există o
influenţă
semnificativă a
principalelor
presiuni şi factori
disturbanţi care
periclitează
viitorul speciei in
zonă.

Toate “verzi”
SAU trei “verzi”
si unul
“necunoscut”

Statut de conservare
Nefavorabil
Nefavorabil total
neadecvat
neadecvat (roşu)
(portocaliu)
SAU
Calitatea
habitatului este
clar nefavorabilă
pentru
supravieţuirea pe
termen lung a
speciei
Orice altă
Specia se află sub
combinaţie
influenţa majoră a
unor presiuni şi
ameninţări.
Perspective
proaste pentru
viitorul speciei;
viabilitatea speciei
pe termen lung
este în pericol

Unul sau mai
multe “portocaliu”
dar niciunul
“roşu”

Unul sau mai
multe “roşii”

Necunoscut
(informaţii
insuficiente)

Date
concludente
insuficiente
sau
inexistente

Două
“necunoscute
” sau mai
multe
combinate cu
“verzi” SAU
toate
“necunoscute
”

1. Pelican comun (Pelecanus onocrotalus)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia
Habitatul speciei

Perspective viitoare

Indicator

Observaţii
Nu cuibăreşte în aria protejată, însă a fost
văzut de mai multe ori, survolând-o.
Date insuficiente. A fost observat trecând
pe deasupra ariei în aprilie 2013 – 101
exemplare şi în iunie 2013 – 64 exemplare.
Habitatul nu permite cuibărirea speciei însă,
pentru tranzit, nu pune nicio problemă.
Specia are perspective viitoare favorabile.
Efectivele speciei depind mai ales de
protecţia oferită în zonele de cuibărire din
Delta Dunării, protecţie care în momentul
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de faţă este asigurată.

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

2. Pelican creţ (Pelecanus crispus)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Indicator

Populaţia
Habitatul speciei

Perspective viitoare

Observaţii
Nu cuibăreşte în aria protejată şi nu a fost
observat survolând aria.
Date insuficiente. Probabil se deplasează
peste zonă, însă în număr redus.
Habitatul nu permite cuibărirea speciei însă,
pentru migraţie, nu pune nicio problemă.
Efectivele speciei depind de protecţia
oferită în zonele de cuibărire din Delta
Dunării, protecţie care în momentul de faţă
este asigurată.

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

3. Barza albă (Ciconia ciconia)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

Evaluarea statutului de conservare

Indicator

Observaţii
Specia cuibăreşte în multe localităţi de pe
cuprinsul ariei şi din împrejurimile acesteia.
Zonele deschise, înierbate şi cele cultivate
constituie locuri de hrănire, atât în timpul
cuibăritului, cât şi în migraţie.
Au fost înregistrare 22 de cuiburi active şi
unul inactiv insă, o parte însemnată,
corespunzătoare Dealurilor Niculiţelului, a
rămas neexplorată.
Habitatul este favorabil cuibăririi şi hrănirii
păsărilor.
Specia cuibăreşte îndeosebi pe stâlpii liniei
de curent electric de joasă tensiune,
existând riscul electrocutării puilor. Prin
amenajarea de suporturi electrice pentru
cuiburi şi prin izolarea legăturilor electrice
ale tuturor liniilor electrice, perspectivele
viitoare ale speciei sunt favorabile.

STATUT FAVORABIL

4. Barza neagră (Ciconia nigra)
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Parametru

Indicator

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

Observaţii
Specia este probabil clocitoare în cadrul
parcului, unele exemplare fiind observate
aici şi pe timpul verii. De asemenea, aria
este survolată de păsări în timpul migraţiei,
unele poposind aici pentru hrană şi odihnă.
Este probabilă existenţa a cel puţin unei
perechi cuibăritoare în parc sau în imediata
apropiere a acestuia. Nu a fost posibilă,
însă, o estimare precisă a numărului
păsărilor aflate în pasaj.
Habitatul este favorabil cuibăririi şi hrănirii
păsărilor.
Prin gestionarea conformă cu cerinţele
speciei a fondului forestier (păstrarea liniştii
în pădure şi menţinerea arborilor bătrâni,
necesari instalării cuiburilor) dar şi prin
evitarea poluării solului şi a apelor,
perspectivele viitoare ale speciei sunt
favorabile.

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

5. Acvila de câmp (Aquila heliaca)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Indicator

Observaţii
Specia nu a fost observată în aria protejată.
Probabil nu cuibăreşte nici o pereche în
zonă, exemplarele observate aici în ultimii
ani fiind cu o probabilitate destul de mare
păsări migratoare sau indivizi necuibăritori.
Habitatul este favorabil cuibăririi şi hrănirii
păsărilor.
Datorită tendinţei păsărilor tinere de a se
dispersa în căutarea de noi teritorii, este de
aşteptat ca, în viitor, beneficiind de habitat
favorabil şi protecţie, specia să-şi extindă
dinspre sud aria de cuibărire.

Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

6. Acvilă ţipătoare mare (Aquila clanga)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia

Indicator

Observaţii
Specia nu a fost observată în aria protejată.
Populaţia cuibăritoare este nulă.
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Exemplarele observate aici în ultimii ani
sunt păsări migratoare sau oaspeţi de iarnă.
Habitatul este favorabil cuibăririi şi hrănirii
păsărilor.
Prin măsuri intense de protecţie, adoptate la
nivel european, naţional şi local, este de
aşteptat ca specia să reocupe vechiul areal
de cuibărire şi să apară în zonă mult mai des
în pasaj şi ca oaspete de iarnă. Pe viitor, nu
este exclusă nici cuibărirea sa aici.

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

7. Acvilă mică (Hieraaetus pennatus)
Parametru

Indicator

Observaţii
Specia a fost observată în interiorul
parcului, atât peste zona împădurită (de
cuibărire), cât şi peste cea deschisă (de
hrănire), din zonele Măcin-Greci-Cerna şi
Hamcearca-Valea Teilor.

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Populaţia cuibăritoare este estimată la 9-10
perechi. Tendinţă în uşoară creştere.
Habitatul asigură resurse de hrană
(popândăi, dar şi alte rozătoare) pentru
populaţia cuibăritoare însă, deoarece unele
păsări se pot hrăni şi în afara ariei (după
cum s-a observat, de exemplu, în jurul
localităţilor Cerna şi Nifon), este necesară
menţinerea aceloraşi folosinţe (păşuni,
culturi agricole) ale respectivelor terenuri.
Păstrându-se suprafeţele împădurite şi cele
deschise la cel puţin starea de
conservare/exploatare din momentul de
faţă, specia are perspective favorabile.
Amplasarea de turbine eoliene în interiorul
parcului are însă efecte nefaste asupra
păsărilor (coliziuni, deranj, restrângerea
zonelor de hrănire etc.).

Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

8. Șerpar (Circaetus gallicus)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în

Indicator

Observaţii
Cuibăreşte în păduri şi se hrăneşte îndeosebi
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pe terenurile deschise (pajişti, stâncării,
culturi agricole). Date concludente
insuficiente.
Specia a fost observată rar, datorită timpului
insuficient de observaţie şi a comportament
său destul de retras. Minim două perechi
cuibăritoare, dar sub estimările anterioare
de 5-7 perechi. Tendinţă în scădere.
Habitatul este suficient de mare, iar
calitatea habitatului permite supravieţuirea
pe termen lung a speciei.
Perspectivele sunt favorabile dar
amplasarea de turbine eoliene în interiorul
parcului poate avea efecte nefaste asupra
păsărilor (coliziuni, deranj, restrângerea
zonelor de hrănire etc.).

cadrul parcului)

Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

9. Șorecar mare (Buteo rufinus)
Parametru

Indicator

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

Observaţii
Specia este distribuită mai ales în partea
sud-vestică a ariei, dincolo de linia
Luncaviţa-Horia.
Populaţia este estimată la 15-18 perechi,
însă efectivele sunt, probabil, subapreciate.
Tendinţă în uşoară scădere.
Habitatul este favorabil speciei, dovadă
fiind şi răspândirea sa relativ recentă în
zonă. Acesta îndeplineşte şi cerinţele pentru
cuibărire (stâncării, arbori bătrâni şi înalţi,
chiar stâlpi de transport electricitate de
înaltă tensiune) dar şi cele pentru hrănire
(stepe deschise sau culturi agricole).
Perspectivele sunt foarte bune, în condiţiile
în care se stopează exploatările de stâncă şi,
totodată, deranjul de la locurile de cuibărire,
şi se practică în continuare agricultura pe
baze bio- şi eco-.

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

10. Uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Indicator

Observaţii
Specia a fost observată în timpul cuibăririi
numai în partea sud-vestică a ariei, dincolo
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de linia Luncaviţa-Horia. În cealaltă parte,
insuficient cercetată, probabil este prezent,
dar cu efective mai mici.
Populaţia totală este estimată la 7-10
perechi cuibăritoare. Tendinţă în uşoară
scădere.
Habitatul este favorabil speciei, mai ales cel
de la poalele versanţilor, unde pădurea cu
arbori scunzi şi tufişuri se intercalează cu
pajiştea.
Perspectivele sunt favorabile, în momentul
de faţă neexistând o influenţă semnificativă
a principalelor presiuni şi factori
disturbanţi care să pericliteze viitorul
speciei in zonă.

Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

11. Erete vânăt (Circus cyaneus)
Parametru

Indicator

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Observaţii
Specia a fost observată în mai multe puncte
din parc, mai ales în timpul migraţiei.
Survolează în căutare de hrană sau în
trecere atât zonele umede cât şi cele stepice.
Numărul de exemplare care rămân ca
oaspeţi de iarnă este dificil de estimat,
acesta variind de la un an la altul, însă este,
probabil, destul de redus (1 exemplar – 24
ianuarie 2012). În iernile mai călduroase, cu
siguranţă, efectivul creşte substanţial.

Populaţia

Habitatul este favorabil speciei pentru
hrănire şi odihnă.
Perspectivele sunt favorabile, cerinţele de
habitat ale speciei fiind asigurate.

Habitatul speciei
Perspective viitoare

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

12. Şoim dunărean (Falco cherrug)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia

Indicator

Observaţii
Specia nu a fost observată în interiorul ariei.
Probabil nu cuibăreşte în zonă. Au fost
verificate doar stâncăriile şi o mică parte
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din stâlpii de înaltă tensiune.
Habitatul întruneşte condiţiile necesare
cuibăririi (stâncării, arbori înalţi, linii de
curent electric de înaltă tensiune) dar şi
hrănirii (rozătoare, îndeosebi popândăi).
Perspectivele sunt favorabile pentru
cuibărirea câtorva perechi însă, pentru ca
populaţia să fie stabilă în arie trebuie ca
aceasta să sufere un reviriment pe o zonă
mult mai întinsă decât suprafaţa parcului.

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

13. Şoim de iarnă (Falco columbarius)
Parametru

Indicator

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

Observaţii
Specia a fost observată o singură dată în
interiorul ariei în punctul de observaţie nr.
20.
Probabil scăzută (1 exemplar, la data de 24
ianuarie 2012). În martie (2012 şi 2013), în
şase zile de teren, nu a fost observat nici un
exemplar.
Calitatea habitatului permite supravieţuirea
pe termen lung în timpul iernii a speciei.
Perspectivele sunt favorabile, cerinţele de
hrană (îndeosebi păsărele) şi liniştea în
teritoriile de hrănire şi odihnă fiind în bună
parte asigurate.

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

14. Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Populaţia

Habitatul speciei

Indicator

Observaţii
Specia a fost observată pe păşunea de la
Greci şi pe păşunea dintre Cerna şi Mircea
Vodă.
Per ansamblul ariei, populaţia este relativ
mică. Majoritatea covârşitoare a
exemplarelor au fost consemnate pe pajiştea
de la Greci (3 exemplare la data de 24 iunie
2012 şi 2 exemplare la data de 22 aprilie
2013), unde efectivul estimat al acestora a
fost de 1-3 perechi/km2. Efectiv estimat: 6-8
perechi.
Calitatea habitatului permite cuibărirea
speciei în zonă, însă pe arii restrânse.
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Deranjul uman (oieritul, stupăritul pastoral)
poate fi una dintre cauze.
Dacă se limitează deranjul uman în locurile
de cuibărire, perspectivele viitoare sunt
favorabile.

Perspective viitoare

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

15. Caprimulg (Caprimulgus europaeus)
Parametru

Indicator

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia
Habitatul speciei
Perspective viitoare

Observaţii
Specia a fost observată în zona de lizieră de
la Greci. Probabil mai răspândită decât se
cunoaşte.
Date incomplete.
Pădurile rare, lizierele, luminişurile, livezile
constituie habitatul obişnuit al speciei.
În condiţiile menţinerii zonelor împădurite,
perspectivele viitoare ale speciei sunt
favorabile.

STATUT NECUNOSCUT

Evaluarea statutului de conservare

16. Dumbrăveanca (Coracias garrulus)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Indicator

Populaţia
Habitatul speciei
Perspective viitoare

Observaţii
Specia a fost observată în principal în partea
vestică a ariei.
În zonele cu habitat favorabil, 2-3
perechi/km2. Efectiv estimat: 50-80 perechi.
Calitatea habitatului permite supravieţuirea
pe termen lung a speciei.
Nu există o influenţă semnificativă a
principalelor presiuni şi factori disturbanţi
care periclitează viitorul speciei in zonă.

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

17. Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia

Indicator

Observaţii
Specia a fost observată în mai multe locuri
de pe cuprinsul ariei.
Date concludente insuficiente. Presupunem:
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30-50 perechi clocitoare.
Calitatea habitatului (păduri rare, livezi)
permite supravieţuirea pe termen lung a
speciei.
Specia poate fi ameninţată de defrişări de
pădure, tăierea arborilor din livezi, folosirea
de insecticide etc., însă, în momentul de
faţă, nu există presiuni majore de natură să
reducă efectivele şi răspândirea speciei.

Habitatul speciei

Perspective viitoare

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

18. Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Indicator

Populaţia
Habitatul speciei

Perspective viitoare

Observaţii
Specia a fost observată îndeosebi în pădurile
de foioase din cadrul ariei.
Aproximativ 0,7 – 1 pereche/10 ha în
zonele favorabile speciei.
Efectiv estimat: 100-150 perechi.
Calitatea habitatului permite supravieţuirea
pe termen lung a speciei.
Specia poate fi ameninţată de defrişări de
pădure, folosirea de insecticide etc., însă, în
momentul de faţă, nu există presiuni majore
de natură să reducă efectivele şi răspândirea
sa.

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

19. Ciocârlie de pădure (Lullula arborea)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia
Habitatul speciei

Perspective viitoare
Evaluarea statutului de conservare

Indicator

Observaţii
Specia a fost observată la liziere de pădure,
poieni în cadrul pădurilor, în culturi agricole
şi pe pajişti.
În habitat favorabil, 1-2 perechi/10 ha.
Efectiv estimat: 500-800 perechi.
Habitatul este suficient de mare
iar calitatea habitatului permite
supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Specia poate fi ameninţată de folosirea de
insecticide, însă, în momentul de faţă, nu
există presiuni majore de natură să reducă
efectivele şi răspândirea sa.
STATUT FAVORABIL
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20. Pietrar negru (Oenanthe pleschanka)
Parametru
Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)

Indicator

Populaţia
Habitatul speciei

Perspective viitoare

Observaţii
Specia a fost observată în două locuri: vf.
Cavalu, Vf. Vraju.
10-15 perechi, efectiv incert. Probabil,
tendinţă în scădere.
Habitatul este suficient de mare
iar calitatea habitatului permite
supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Specia este sensibilă la deranjul uman şi la
folosirea de insecticide, însă, în momentul
de faţă, nu există presiuni majore de natură
să reducă efectivele şi răspândirea acesteia.

STATUT FAVORABIL

Evaluarea statutului de conservare

21. Presură de grădină (Emberiza hortulana)
Parametru

Indicator

Distribuţia locală (răspândirea speciei în
cadrul parcului)
Populaţia

Habitatul speciei

Perspective viitoare

Evaluarea statutului de conservare

Observaţii
Specia a fost observată în câteva locuri în
zona Măcin-Greci-Cerna şi lângă
Hamcearca.
În anul 2013, au fost observate 10
exemplare. Date insuficiente. Efectiv total
probabil: 50-100 perechi.
Habitatul este suficient de mare
iar calitatea habitatului permite
supravieţuirea pe termen lung a speciei.
Nu există o influenţă semnificativă a
principalelor presiuni şi factori disturbanţi
care periclitează viitorul speciei in zonă.

STATUT FAVORABIL

Măsuri generale de conservare a speciilor
-

înfiinţarea unor noi zone de protecţie strictă, în care să nu se vâneze deloc şi să nu
se exercite nici un fel de altă activitate economică dăunătoare mediului (exploatare
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forestieră, exploatare a pietrelor din cariere) iar accesul turistic să fie interzis; acestea
trebuie să protejeze efectivele principale ale speciilor de maximă importanţă din arie;
interzicerea recoltării de masă lemnoasă din perimetrul ariei, arborii bătrâni,
scorburoşi, fiind importanţi cu precădere pentru speciile răpitoare;
desfiinţarea parcurilor eoliene din arie, cunoscut fiind faptul că eolienele omoară
păsări, mai ales în migraţie, dar şi lilieci;
interzicerea abaterii turiştilor de la traseele turistice, orice formă de recreere
necontrolată perturbând viaţa normală a păsărilor din arie;
practicarea agriculturii tradiţionale, cu interzicerea folosirii pesticidelor pe
terenurile agricole din arie dar şi limitrofe;
limitarea răspândirii speciilor invazive;
monitorizarea periodică a stării de conservare a speciilor şi a habitatelor;
creşterea gradului de informare şi conştientizare de către comunităţile locale şi
turişti cu privire la importanţa speciilor de floră şi faună din arie.

Monitorizarea eficacităţii măsurilor de conservare
Eficacitatea măsurilor de conservare a speciilor de păsări ţintă se determină în funcţie
de răspândirea şi efectivul acestora. Pentru determinarea acestor parametri, este nevoie de
utilizarea mai multor metode de monitorizare caracteristice fiecărei specii, conforme cu
scopul dorit.
Evaluarea populaţiilor migratoare de Pelecaniformes (Pelecanus onocrotalus,
Pelecanus crispus), Ciconiiformes (Ciconia nigra) şi Accipitriformes (Aquila clanga,
Aquila heliaca).
Pentru evaluarea populaţiilor migratoare de Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus,
Ciconia nigra, Aquila clanga şi Aquila heliaca se foloseşte metoda observaţiilor directe de la
punct fix. Observaţiile se fac între orele 9 şi 19 din puncte de observaţie cu vizibilitate bună
(Pricopan, Rachelu, Niculiţel etc.), utilizându-se binocluri şi lunete (pentru exemplarele
îndepărtate). Pentru pelicani, perioada recomandată este, primăvara, în luna aprilie iar,
toamna, de la sfârşitul lunii august până la sfârşitul lunii octombrie. Pentru barza neagră,
perioada recomandată este, primăvara, în lunile martie şi aprilie iar, toamna, din august până
în octombrie. Pentru acvile, perioada recomandată este, primăvara, în lunile martie şi aprilie
iar, toamna, din septembrie până în noiembrie.
În formulare se notează: data, specia, numărul de exemplare, vârsta, sexul, direcţia de
deplasare, altitudinea şi intensitatea zborului, distanţa de la locul de observaţie, precum şi date
privitoare la starea vremii: temperatura aerului, direcţia şi intensitatea vântului, vizibilitatea,
proporţia acoperirii cu nori a cerului şi tipul de precipitaţii.
Se recomandă ca observaţiile să înceteze dacă vântul depăşeşte intensitatea 4 pe scara
Beaufort, cad precipitaţii de durată, temperatura aerului şi umiditatea sunt foarte ridicate sau
vizibilitatea este redusă sub 2 km.
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de Ciconia ciconia.
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Numărarea cuiburilor şi a puilor se face în luna iulie, atunci când puii sunt destul de
mari încât să fie vizibili în cuib, dar să nu-şi fi luat zborul din acesta.
Se parcurg localităţile din parc sau din vecinătatea acestuia şi, pentru fiecare cuib,
trebuie notate următoarele informaţii: data observaţiei, locul cuibului (localitatea, judeţul şi
poziţia exactă a cuibului luată cu ajutorul GPS-ului), gradul de ocupare al cuibului (pereche
cu pui, pereche fără pui, barză solitară, cuib abandonat), numărul puilor, suportul cuibului
(stâlpi electrici, stâlpi electrici cu suport metalic pentru cuib, hornuri, şure/grajduri, coame ale
acoperişurilor, copaci etc.).
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de răpitoare de zi (Accipiter brevipes, Buteo
rufinus, Circaetus gallicus, Hieraaetus pennatus şi Falco cherrug).
Pentru evaluarea populaţiilor de răpitoare diurne se utilizează metoda observaţiilor de
la punct fix. Punctele se aleg încât să nu se suprapună dar să acopere toată aria, în locuri cu
bună vizibilitate. Perioada în care se efectuează observaţiile este 1 iunie – 15 august,
observaţiile trebuind a fi făcute între orele 9 şi 19, de preferat cu o pauză între 12 şi 15. În
fiecare punct de observaţie se va petrece 3 ore. Observaţiile se realizează numai în condiţii
meteorologice favorabile, în acelaşi mod indicat la metodologia de evaluare a populaţiilor
migratoare de Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Ciconia nigra, Aquila clanga şi
Aquila heliaca.
Se consideră că o pasăre intrând în pădure cu hrană (sau aşezându-se printre stânci, în
cazul speciilor Buteo rufinus şi Falco cherrug) sau păsări care efectuează zbor nupţial
reprezintă o pereche confirmată. Celelalte pot constitui perechi cuibăritoare probabile.
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de Circaetus gallicus şi Hieraaetus pennatus se
poate face şi prin căutarea cuiburilor pe timpul iernii, când copacii sunt desfrunziţi, şi
verificarea cuiburilor găsite în perioada de cuibărire.
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de Burhinus oedicnemus şi Caprimulgus
europaeus.
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus) şi
caprimulg (Caprimulgus europaeus) se face în habitat caracteristic, prin metoda transectului,
în lunile mai-iunie. Sunt două ieşiri pe teren: una în mai, alta în iunie. Lucrul începe odată cu
lăsarea serii şi se încheie în jurul orei 24. Din 500 în 500 de metri se fac opriri de câte 5
minute în care se ascultă păsările şi se notează pe o hartă. Metoda poate fi îmbunătăţită prin
utilizarea unui dispozitiv de tip play-back prin care, după primele minute de ascultare, se redă
vocea păsării 5 minute şi se ascultă din nou 5 minute.
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de Coracias garrulus.
Evaluarea populaţiei se face utilizând metoda transectelor. Acestea se parcurg pe jos,
prima dată în luna mai şi a doua oară în luna iulie. Transectele se menţin aceleaşi de la o ieşire
la alta şi de la an la an. Perioada recomandată este între orele 6 şi 11.
Transectele trebuie să aibă minim 5 km fiecare şi 600 m lăţime şi să fie separate de o
distanţă suficient de mare încât observaţiile să nu se suprapună. Lungimea totală a acestora
trebuie să fie de minim 15 km. Ele trebuie să străbată habitatul caracteristic speciei. Acestea
se parcurg cu viteză uniformă şi se notează exemplarele observate într-un formular. Pe hartă
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se marchează cu un număr locul unde fiecare pasăre a fost observată, număr care va
corespunde cu numărul din formularul completat. Pentru fiecare transect se va utiliza un alt
formular.
Formularul conţine date referitoare la numărul exemplarelor (adulţi, juvenili),
habitatul parcurs (păşune deschisă, păşune cu arbori şi tufişuri, culturi agricole etc.), locul în
care a fost observată pasărea (fire de curent electric, stâlp, arbore, în zbor etc.) şi locul de
amplasare a cuibului (dacă există: scorbură, perete de argilă etc.).
Densitatea rezultată în transecte se extrapolează la întreaga suprafaţă ocupată de specie
în cadrul ariei, pentru a se estima populaţia sa totală.
Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de Dendrocopos medius şi Dendrocopos
syriacus.
Deoarece aceste specii au o densitate destul de redusă, se foloseşte metoda de tip playback. Se stabileşte o serie de puncte care să acopere toată suprafaţa ariei, în habitate
caracteristice (grădini, livezi, păduri rare, pentru Dendrocopos syriacus, păduri de stejar şi
gorun pentru Dendrocopos medius). Acestea se vizitează, de preferinţă, în perioada de la
sfârşitul lunii februarie până la mijlocul lunii aprilie, observaţiile începând a fi realizate
înainte de răsăritul soarelui până la 5 ore după aceasta. Activitatea de teren trebuie să decurgă
în condiţii meteo favorabile, care presupun vânt de intensitate scăzută (sub 4 pe scara
Beaufort), lipsa ploii şi a zăpezii. În fiecare punct, observaţiile încep cu 3 minute de linişte, se
continuă cu 4 minute de play-back şi se termină cu 3 minute de ascultare. În pădure se
derulează numai vocea speciei Dendrocopos medius, iar în zonele semideschise numai vocea
speciei Dendrocopos syriacus. Pe hartă se notează la fiecare punct poziţia fiecărui exemplar
unde a fost observat/auzit prima dată.

Evaluarea populaţiilor cuibăritoare de Lullula arborea, Oenanthe pleschanka şi
Emberiza hortulana.
Metoda se bazează pe observaţiile efectuate din puncte fixe, selectate aleatoriu în
habitatul caracteristic fiecărei specii, care însă să nu se suprapună între ele. Trebuie să existe
un număr suficient de mare de puncte astfel încât datele să fie concludente. Observaţiile se fac
de două ori pe an: prima dată între 15 aprilie şi 15 mai, a doua oară între 16 mai şi 15 iunie, cu
14 zile diferenţă între cele două seturi de date din fiecare punct de observaţie. Numărătoarea
păsărilor se face între orele 5 şi 10 dimineaţa. Fiecare pasăre se notează pe un formular, pe
coloane, conform cercurilor de distanţă faţă de centru (punctul în care stă observatorul): 0 –
50 m, 50-100 m, peste 100 m şi în zbor. Totodată, aceasta se notează şi pe harta punctului de
observaţii în care, pentru o interpretare mai bună a rezultatelor, în prealabil se face o schemă a
habitatului. Fiecare exemplar se notează în locul unde a fost văzut prima dată. În cazul speciei
Lullula arborea, dacă o pasăre cântă pentru mai mult timp în zbor, se notează locul unde se
aşază. Timpul rezervat fiecărui punct de observaţie este de 5 minute, interval în care
observatorul nu trebuie să-şi schimbe poziţia.
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Caracterizarea distribuţiei spaţiale a arealului speciilor de interes
conservativ comunitar

Figură 17 Răspândirea speciei Accipiter brevipes (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie; teritoriile de cuibărire se pot suprapune cu teritoriile de hrănire)
Accipiter brevipes: cuibăreşte în păduri de foioase cu rarişti şi luminişuri, arborete
mici (în general, o alternanţă de vegetaţie arborescentă şi pajişti sau culturi agricole) si se
hrăneşte în zonele deschise, învecinate.
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Figură 18 Răspândirea speciei Aquila heliaca
Pentru Aquila heliaca habitatul de hrănire îl reprezintă zonele deschise (pajişti, culturi
agricole).
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Figură 19 Răspândirea speciei Aquila clanga
Pentru Aquila clanga habitatul de hrănire îl reprezintă zonele deschise (pajişti, culturi
agricole) şi zonele umede.

93

Studii pentru elaborarea planului de management integrat al PNMM prin revizuirea şi integrarea prescripţiilor de
management pentru siturile Natura 2000 (SPA-ul Măcin - Niculiţel şi SCI-ul Munţii Măcinului) ce includ PNMM

Figură 20 Răspândirea speciei Burhinus oedicnemus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Burhinus oedicnemus: cuibăreşte şi se hrăneşte în stepe aride, adesea pe sol nisipos sau
pietros, rar în culturi agricole nu foarte scunde sau dese.
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Figură 21 Răspândirea speciei Buteo rufinus(cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie; teritoriile de cuibărire se pot suprapune cu teritoriile de hrănire)
Buteo rufinus: cuibăreşte în zone stâncoase şi se hrăneşte în zonele deschise (pajişti, culturi
agricole) din apropiere.
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Figură 22 Răspândirea speciei Caprimulgus europaeus (cu bulină sunt marcate locurile
de observaţie)
Caprimulgus europaeus cuibăreşte şi se hrăneşte în păduri rare, luminişuri şi tufişuri rare.
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Figură 23 Răspândirea speciei Ciconia ciconia (cu bulină sunt marcate cuiburile
înregistrate în anul 2013; zonele de la periferia localităţilor unde specia cuibăreşte
constituie şi teritorii de hrănire)
Ciconia ciconia: se hrăneşte pe culturi agricole, pajişti, pe malul apelor şi cuibăreşte în
localităţi
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Tabel 29 Situaţia cuibăririi speciei Ciconia ciconia în funcţie de locul de amplasare a
cuibului şi numărul de juvenili
Data
Ora
Localitatea Coordonate Cuib activ Număr juvenili
03.07.2013
11:30 Cerna
Punct 1
Da
2
03.07.2013
11:46 Turcoaia
Punct 2
Da
2
03.07.2013
11:50 Turcoaia
Punct 3
Da
1
03.07.2013
11:51 Turcoaia
Punct 4
Da
2
03.07.2013
11:53 Turcoaia
Punct 5
Da
4
03.07.2013
12:00 Turcoaia
Punct 6
Da
5
03.07.2013
12:06 Turcoaia
Punct 7
Da
3
03.07.2013
12:09 Turcoaia
Punct 8
Da
3
03.07.2013
12:38 Carcaliu
Punct 9
Da
5
03.07.2013
14:23 Gărvan
Punct 10
Da
5
03.07.2013
14:31 Văcăreni
Punct 11
Da
4
03.07.2013
14:35 Văcăreni
Punct 12
Da
4
03.07.2013
14:42 Luncavița
Punct 13
Da
1
03.07.2013
14:52 Rachelu
Punct 14
Da
4
03.07.2013
15:09 Revărsarea Punct 15
Da
3
03.07.2013
15:13 Revărsarea Punct 16
Da
2
03.07.2013
15:32 Luncaviţa
Punct 17
Da
2
04.07.2013
9:45 Hamcearca Punct 18
Nu
04.07.2013
14:05 Isaccea
Punct 19*
Da
3
04.07.2013
14:07 Isaccea
Punct 20
Da
1
04.07.2013
14:10 Isaccea
Punct 21
Da
3
04.07.2014
14:12 Isaccea
Punct 22
Da
3
04.07.2015
14:15 Isaccea
Punct 23
Da
3
1; 4.3%

Cuiburi ocupate
Cuiburi neocupate

22; 95.7%

3; 13.6%

3; 13.6%
1 pui la cuib
2 pui la cuib

4; 18.2%

5; 22.7%

3 pui la cuib
4 pui la cuib
5 pui la cuib

7; 31.8%

Figură 24 Ponderea cuiburilor de Ciconia ciconia în funcţie de gradul de ocupare
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Figură 25 Răspândirea speciei Ciconia nigra (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Ciconia nigra: cuibăreşte în păduri bătrâne, compacte şi se hrăneşte pe malul râurilor şi al
lacurilor
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Figură 26 Răspândirea speciei Circaetus gallicus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Circaetus gallicus: cuibăreşte în păduri şi se hrăneşte îndeosebi pe terenurile deschise (pajişti,
culturi agricole, stâncării) care alternează cu pădurile sau sunt învecinate acestora
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Figură 27 Răspândirea speciei Circus cyaneus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Circus cyaneus: habitatul de hrănire în timpul iernii îl reprezintă pajiştile (cu sau fără
mărăcinişuri) şi terenurile agricole, până în apropierea localităţilor
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Figură 28 Răspândirea speciei Coracias garrulus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Coracias garrulus: cuibăreşte în scorburi, în găuri din maluri, sau în crăpături din ziduri (zone
deschise în care există maluri de râuri, maluri cauzate de eroziuni de apă, surpături de
terenuri, arbori rari, liziere de pădure)
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Figură 29 Răspândirea speciei Dendrocopos medius (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Dendrocopos medius: habitatele tipice de cuibărire şi hrănire includ pădurile de foioase, în
special de stejar şi carpen.
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Figură 30 Răspândirea speciei Dendrocopos syriacus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Dendrocopos syriacus: habitatele tipice de cuibărire şi hrănire includ grădini, livezi, plantaţii,
cimitire, păduri rare
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Figură 31 Răspândirea speciei Emberiza hortulana (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Emberiza hortulana: cuibăreşte şi se hrăneşte în zone deschise (pajişti, terenuri cultivate) cu
pâlcuri de copaci şi tufe, dar şi în liziere rare de pădure şi livezi. Nu trăieşte în zone deschise,
largi, fără arbori şi arbuşti.
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Figură 32 Răspândirea speciei Falco cherrug (teritoriile de cuibărire de-a lungul
reţelelor electrice de înaltă tensiune constituie şi teritorii de hrănire)
Falco cherrug: habitatul de cuibărire îl reprezintă pereţii stâncoşi şi liniile de stâlpi de curent
electric de înaltă tensiune iar cel de hrănire, terenurile agricole din apropiere
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Figură 33 Răspândirea speciei Falco columbarius(cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Falco columbarius: în timpul iernii şi în pasaj se hrăneşte în zone deschise cu mărăcinişuri şi
pâlcuri de copaci, în păduri rare şi la lizierele pădurilor
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Figură 34 Răspândirea speciei Hieraaetus pennatus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Hieraaetus pennatus: zonele deschise (pajişti, terenuri agricole) sunt preferate pentru hrănire
şi pădurile compacte, cu arbori bătrâni, pentru cuibărire
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Figură 35 Răspândirea speciei Lullula arborea (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Lullula arborea: cuibăreşte şi se hrăneşte pe liziere de pădure, rarişti de pădure şi în poieni în
cadrul pădurilor (în culturi agricole şi pe pajişti din apropierea pădurilor)
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Figură 36 Răspândirea speciei Oenanthe pleschanka (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Oenanthe pleschanka: cuibăreşte şi se hrăneşte în stâncării.
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Figură 37 Răspândirea speciei Pelecanus crispus
Pelecanus crispus: în migraţie survolează tot teritoriul ariei. Nu cuibăreşte şi nu se hrăneşte
aici.
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Figură 38 Răspândirea speciei Pelecanus onocrotalus (cu bulină sunt marcate locurile de
observaţie)
Pelecanus onocrotalus: în migraţie survolează tot teritoriul ariei. Nu cuibăreşte şi nu se
hrăneşte aici.
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Situaţia cuibăririi speciilor de răpitoare diurne (Hieraaetus pennatus, Circaetus
gallicus, Buteo rufinus, Accipiter brevipes, Falco cherrug) din aria protejată
Hieraaetus pennatus – din cele 9 cuiburi/teritorii de cuibărire cunoscute anterior, 5 au fost
reconfirmate iar 3 au fost descoperite recent.

Figură 39 Harta distribuţiei cuiburilor (teritoriilor de cuibărire) pentru specia
Hieraaetus pennatus (buline mov mici – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi
neconfirmate, buline mov mari – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi confirmate, buline
roşii mari – cuiburi/teritorii de cuibărire noi).
Circaetus gallicus – din cele 6 cuiburi/teritorii de cuibărire cunoscute anterior, 2 au fost
reconfirmate.
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Figură 40 Harta distribuţiei cuiburilor (teritoriilor de cuibărire) pentru specia Circaetus
gallicus (buline verzi mici – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi neconfirmate, buline
verzi mari – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi confirmate).
Buteo rufinus – din cele 22 cuiburi/teritorii de cuibărire cunoscute anterior, 11 au fost
reconfirmate iar 1 a fost descoperit recent.
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Figură 41 Harta distribuţiei cuiburilor (teritoriilor de cuibărire) pentru specia Buteo
rufinus (buline crem mici – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi neconfirmate, buline
kaki mari – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi confirmate, buline roşii mari –
cuiburi/teritorii de cuibărire noi).
Accipiter brevipes – din cele 15 cuiburi/teritorii de cuibărire cunoscute anterior, 6 au fost
reconfirmate.
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Figură 42 Harta distribuţiei cuiburilor (teritoriilor de cuibărire) pentru specia Accipiter
brevipes (buline albastre mici – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi neconfirmate, buline
albastre mari – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi confirmate).
Falco cherrug – nu a fost confirmat nici unul din cele 3 cuiburi/teritorii de cuibărire
cunoscute anterior şi nu a fost descoperit nici unul nou.
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Figură 43 Harta distribuţiei cuiburilor (teritoriilor de cuibărire) pentru specia Falco
cherrug (buline crem mici – cuiburi/teritorii de cuibărire vechi neconfirmate)
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